Allmänna villkor KroppoForm Uppsala AB
Detta medlemsskap är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja KroppoForm Uppsala AB
́s utvalda träningsutbud eller
annan, utsedd av KroppoForm Uppsala AB, likvärdig leverantör av träning.
2. Hälsotillstånd
Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på KroppoForm Uppsala AB.
3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Medlems fyrasiffriga kod skall alltid registreras i entrén. Det åligger alla medlemmar att ta del av
och följa gällande ordningsregler. Medlem skall alltid uppträda
på ett sätt som inte stör andra tränande eller personal. Medlem skall även följa de träningsmetoder
och användning av utrustning som meddelats muntligen,
eller skriftligen av KroppoForm Uppsala AB́s personal eller anslag i lokalen.
KroppoForm Uppsala AB motverkar mot alla former av doping. Medlem är skyldig att vid muntlig
eller skriftlig begäran KroppoForm Uppsala s personal medverka
vid dopingkontroll genom lämnande av urin- och/eller blodprov. En vägran att medverka vid dopingkontroll kan leda till omedelbar avstängning.
4. Avtalstid och uppsägningar
Avtalet gäller med bindningstid enligt ovan och löper tills vidare efter bindningstidens slut med en
uppsägningstid på 2 kalendermånader. Uppsägning skall
meddelas skriftligen och enligt gällande regler som meddelas KroppoForm Uppsala hemsida. Uppsägningstiden kan komma att ändras och meddelas då på hemsidan eller via anslag i lokalen. För månadsbetalande medlem kan uppsägning ske när som helst under bindningstiden dock avslutas medlemsskapet tidigast
vid bindningstidens slut. Medlem med årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemsskap för betald period. Kontant/fakturerade kort förnyas automatiskt
med faktura om ej uppsägning sker senast 2 kalendermånader innan kortets giltighet gått ut. Överlåtelse eller övertagande av kort är ej tillåtet. Återbetalning av
klippkort för outnyttjade gånger sker ej. Medlem skall vid kontroll kunna uppvisa giltig legitimation.
5. Prisändringar
Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot prishöjningar, utom de
som beror på ökningar av mervärdesskatt. Därefter kan
prishöjning ske för medlemskap som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas senast fyrtiofem
(45) dagar i förväg.

6. Debitering
All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den tjugoåttonde (28) varje månad
undantaget om den tjugoåttonde (28) infaller på en helgdag då
betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas
och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven
betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor samt dröjsmålsränta
motsvarande 2% per månad. Om medlem dröjer med
betalning, mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag, äger KroppoForm Uppsala AB rätt att
omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden. KroppoForm Uppsala AB förbehåller sig
rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande av detta medlemskap ger kunden
KroppoForm Uppsala AB rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.
7. Ändring av persondata
Medlem skall omgående underrätta KroppoForm Uppsala AB om ändring av
medlems namn, adress, telefonnummer, mailadress, bank, kontonummer mm.
8. Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall
KroppoForm Uppsala AB ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning
för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. KroppoForm Uppsala AB ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem
p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande
eller brist härpå.
9. Avstängning och uteslutning av medlem
KroppoForm Uppsala AB förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta
avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av medlemskort till
obehöriga, sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift. Olovlig närvaro och träning i lokalen av
icke medlem debiteras med en avgift på vid var tid gällande pris
för ett årskort. Denna debitering kan komma att ske till 1 - medlem som lånat ut sin kod och/eller
tag samt till 2 - den person som utan medlemsskap befunnit
sig olovandes i lokalen.
10. Öppettider och tillträde av lokal
Medlem äger tillträde till lokalen under öppettid. Träning på Power Plate med klippkort är endast
tillåtet under bemannade öppettider. Vid tid för stängning skall
lokalen vara utrymd. Avgift för larm som utlöses pga för sen utgång debiteras medlemmen och skall
erläggas innan tillträde till lokalerna tillåts igen.

11. Praktiska ändringar
KroppoForm Uppsala AB förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, öppettider och allmänna medlemsvillkor. Ändringar kan endast äga rum om det är angivet i förtid senast 14 (fjorton) dagar innan
ändring äger rum. KroppoForm Uppsala AB anses ha meddelat sina medlemmar genom att information om eventuell
ändring anges på särskild anslagstavla i KroppoForm Uppsala AB́s lokaler eller på tillhörande
hemsida. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa
fall.
12. Medlemsregistrering
Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen
denna registrering och tillåter även KroppoForm Uppsala
AB́s samarbetspartners att informera om förmånliga erbjudande.
13. Autogiromedgivande
Ett medlemskap på KroppoForm Uppsala AB kan betalas via autogirodebitering. De medlemskap
som betalas via autogirot sköts av bankgirocentralen, BGC AB
för bankens räkning. Jag som undertecknande medlem medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagare (KroppoForm Uppsala AB) för överföring till denne via
bankens automatiska betalningstjänst, autogirot. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av
eller meddela mig i
förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag via kontoutdrag från banken. Som
medlem skall jag senast två (2) bankdagar före förfallodagen
inneha tillräckligt med pengar på bankkontot. Detta medgivande gäller även om jag får ett annat
kontonummer eller byter bank. Mitt medgivande gäller tills
vidare och upphör efter det att jag skriftligen återkallat det från betalningsmottagaren eller banken.
Om medgivandet upphör innan medlemskapet utgång är
medlemmen förpliktigad att betala kvarstående summa kontant.
14. Personlig träning och behandlingar
Köpta pt timmar/behandlingar är personliga och kan ej överlåtas. Inget öppet köp. Avtal om 10
timmar eller mindre har en giltighetstid på 3 månader och 20 timmar och fler 6 månader. Avbokning
skall ske senast 24 h innan bokad tid annars debiteras fullt belopp motsvarande den bokade tjänsten.
Avbokning av behandlingar skall ske via bokadirekt.se och tas ej emot via telefon, sms eller mail.
Avbokning av PT timmar skall ske till resp tränare. Vi förbehåller oss rätten att utan att meddela
byta tränare/behandlare om behov skulle uppstå.

