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Allmänna villkor för kundavtal hos D.E.HÄLSA GYM i Julita (sid 1)
Avtalets innehåll
Villkoren gäller mellan D.E.HÄLSA AB (org nr 556973-7843) och namngiven person i avtalet.
Om underårig eller omyndig person önskar teckna avtal krävs underskrift från förmyndare. Vid tecknande
av avtal med D.E.HÄLSA AB får kunden tillgång till gymträning på egen hand och/eller gruppträning i den
omfattning som kunden valt.
Ändring av avtal under avtalsperioden
Medlemmen kan under avtalsperioden uppgradera sitt träningskort att omfatta fler tjänster eller förlänga
bindningstiden. Ändring av, tillägg till eller upphörande i förtid av detta avtal kan endast ske skriftligt eller
muntligt mellan parterna efter överenskommelse.
Betalning
Köparen har möjlighet att välja mellan att betala hela summan i förskott, via faktura halvårsvis eller via
faktura månadsvis (tillkommer faktureringsavgift på 25kr/faktura) eller via autogiro.
Årsavgift för medlemskap i D.E.HÄLSA GYM
Utöver kostnad för träningskort så tillkommer årsavgift på 100kr för medlemskap i D.E.HÄLSA GYM. Denna
summa finansierar inpasseringssystem & bokningssystem.
Introduktionsavgift och personlig träning
Köparen har möjlighet att boka och köpa till introduktion eller personlig träning i gymmet tillsammans med
instruktör. Extra kostnad tillkommer för denna tjänst.
Rabatter på träningskort
□ Medlem i Julita goif eller Julita hembygdsförening har 10% rabatt på valfritt träningskort.
□ Om flera personer inom hushållet har träningskort innebär det 20% rabatt på valfritt träningskort
□ Studerande på heltid har 30% rabatt på valfritt träningskort
□ Pensionärer har 30% rabatt på valfritt träningskort och vid köp av gymkort (4, 6 eller 12mån bindningstid)
så bjuder vi på deltagande vid ”Styrka & kondition SOFT” på onsdagar kl 16:30 alternativt 50% rabatt på
gymkort (4,6 eller 12mån) med möjlighet till inpassering vardagar kl 06-10
□ Ungdomar 15-18år har 50% rabatt på ordinarie pris
□ Barn 12-15år får delta kostnadsfritt tillsammans med målsman eller annan vuxen
på gruppträning ons 18:00 och tors 17:30
□ Långtidssjukskriven eller arbetslös 50% rabatt på valfritt träningskort till årskortspris med möjlighet att
säga upp träningskort i förtid med 1mån uppsägningstid
Avtalstid och uppsägningstid:
Avtalet är tidsbundet till kontraktstidens slut. Avtal på 12mån fortsätter att gälla tillsvidare efter
kontraktstidens slut, med en månads uppsägningstid. Avtal på 6mån, 4mån, 1mån och klippkort upphör att
gälla vid kontraktstidens slut. Om köparen önskar säga upp avtalet innan avtaltidens slut utan att ha giltigt
skäl att bryta avtal (se nedanstående punkt), måste köparen betala mellanskillnaden för vad kundavtalet
skulle ha kostat vid avtaltidens slut.
Giltigt skäl för köparen att bryta avtalet
Vid sjukdom/skada som omöjliggör träning (läkarintyg krävs) eller flytt till annan ort längre än 20km (ny
folkbokföringsadress) har köparen rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.
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Allmänna villkor för kundavtal hos D.E.HÄLSA GYM i Julita (sid 2)
Frysa avtalet
Vid sjukdom/skada (läkarintyg krävs), graviditet eller boende på annan ort som omöjliggör träning under 3
månader eller längre tid har köparen rätt att frysa sitt kundavtal. Köparen får då rätt att nyttja träningen vid
senare tillfälle (inom en 12 månader från frysning av avtal).
Giltiga skäl för D.E.HÄLSA att bryta avtalet
Köparen förbinder sig att följa de säkerhets- och ordningsregler som gäller vid träning i Lidabackegården (se
nedanstående punkt). Om köparen efter en varning fortfarande inte följer dessa regler har D.E.HÄLSA AB
rätt att säga upp träningskortet med omedelbar verkan.
Saknas täckning på konto vid autogirobetalning skickas påminnelsefaktura. Om köparen vid tre tillfällen på
ett år saknar täckning på sitt konto överföringsdagen har D.E.HÄLSA AB rätt att säga upp avtalet med
omedelbar verkan.
Säkerhets- och ordningsregler
□ Användande av droger och dopingpreparat är absolut förbjudet i träningslokalen
□ Köparen ska följa instruktioner gällande träningsmetoder och användning av utrustning
□ Köparen ska plocka undan utrustning och städa efter sig i lokalen efter genomfört träningspass
□ Köparen skall inte uppträda otrevligt eller hotfullt mot andra personer som vistas i träningslokalen.
□ Köparen får inte lämna ut personlig inpasseringstagg till andra personer
□ Köparen har betalningsansvar för träningskort och är skyldig att betalning sker innan förfallodatum
Leverantören kan inte hållas ansvarig vid följande situationer
All träning hos D.E.HÄLSA AB sker på egen risk, och leverantören kan därför inte hållas ansvarig för
eventuell skada/sjukdom som uppkommer.
D.E.HÄLSA AB ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på
omständighet utanför leverantörens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller
övervinnas, såsom brand-,vatten- eller annan större skada på träningslokalen, strejk, lockout,
naturkatastrof eller myndighets beslut.
D.E.HÄLSA AB frånsäger sig ansvaret för kvarglömda saker i träningslokalen. Om ingen kund efterfrågar
dessa efter 30 dagar har leverantören rätt att kasta eller överlämna dessa till polismyndigheten
Personuppgifter
Genom undertecknande av avtalet godkänner köparen att D.E.HÄLSA AB har rätt att behandla köparens
personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, kontonummer,
avtalsinformation, träningsfrekvens etc. Uppgifter nabehandlas i enlighet med rådande GDPR-förordning.
Autogiromedgivande
Vid val av betalningssätt autogiro medger köparen att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av
betalningsmottagaren D.E.HÄLSA AB för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst,
Autogiro. Uttag från köparens konto sker tidigast på förfallodagen. Köparen ansvarar för att summan finns
på kontot. Autogiro endast möjligt vid 12mån bindningstid.
Tvistelösning
Vid eventuell tvist angående detta avtals tolkning eller tillämpning skall parterna allvarligt bemöda sig om
att nå en förlikning. Kan förlikning ej nås får part hänskjuta tvisten till allmän domstol och där avgörs enligt
svensk lag

