FOCUS TRÄNING TÄBY AB MEDLEMSVILLKOR

ansöka om träningsuppehåll. Ansökan om frysning av Medlemskapet skall
göras skriftligen med intyg som styrker giltig grund för frysning. Frysning
skall godkännas av CrossFit Täby och kan inte ske i efterhand. Frysning
görs vid minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid förskottsbetald
träningsavgift förlängs avtalet motsvarande den tid som Medlemskapet ej
nyttjas.

1. Allmänt
Focus Träning Täby AB driver träningsanläggningen CrossFit Täby. Dessa
allmänna villkor reglerar vad som gäller i anledning av medlemskapet i
CrossFit Täby.
Följande villkor gäller för Medlemskap och träning på CrossFit Täby.
Omfattningen av CrossFit Täbys olika former av Medlemskap och
avgifterna för dessa, framgår av CrossFit Täbys vid var tid gällande
beskrivning av utbud av sina tjänster och vid var tid aktuell prislista.
Villkoren gäller tillsvidare. CrossFit Täby äger rätt att vidtaga ändringar av
de allmänna avtalsvillkoren, och eventuella ändringar träder i kraft tidigast
30 dagar efter det att CrossFit Täby meddelat om ändringen enligt punkten
3 i dessa villkor.

5. Medlemmens ansvar
Det åligger Medlem att följa gällande säkerhets och ordningsregler i syfte
att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra
föremål samt för att bidra till god ordning i CrossFit Täbys lokaler. Dessa
säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa Medlem och
andra Medlemmar hos CrossFit Täby. Medlem förbinder sig att acceptera
säkerhets och ordningsreglerna;
• Att aldrig släppa in eller ta med ej behöriga personer i lokalen,
överträdelse av detta kan resultera i polisanmälan samt avstängning av
Medlemmen.
• Endast använda inomhusskor i lokalen, byta om till lämpliga
träningskläder och skor samt värna om lokal och maskiner.
• CrossFit Täbys lokaler kan komma att ha kameraövervakning för allas
säkerhet.
• Medlem förutsätts uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar eller
personal.
• Medlem skall följa anvisningar som ges av träningscentrets personal
avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.
• Förlust av inpasserings-tagg skall snarast anmälas till CrossFit Täby.
Förlorad tagg debiteras efter vid var tid gällande prislista.
• Avbokning av tjänst såsom personlig träning, massage etc. ska ske senast
24h innan avtalad tid. Därefter debiteras full avgift.
• Det är inte tillåtet att inom CrossFit Täbys lokaler inneha eller nyttja
otillåtna preparat inklusive dopingklassade eller prestationshöjande medel.
CrossFit Täby tar tydligt avstånd från all form av doping.
Medlem skall samtycka till och genomföra dopingtest i CrossFit Täbys
lokaler som görs av CrossFit Täby godkänd tredje part.
• Medlem skall lämna träningscentret senast vid tidpunkt för stängning.
Medlem som kvarstannar efter tidpunkt för stängning kan bli
ersättningsskyldig för utryckningskostnad av vaktbolag.
• Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller
tjänster på CrossFit Täbys träningscenter.
• Medlem skall låta andra tränande använda träningsutrustning medan man
vilar.
• CrossFit Täby ålägger sig rätten att debitera en straffavgift på 200 kr om
ordningsreglerna bryts.
• Passen har företräde till all utrustning samt alla ytor i lokalen. Träning vid
sidan av pass sker, i samtycke med tränare, tyst och respektfullt inför
tränare och passdeltagare. Blir du tillsagd att flytta på dig eller att dämpa
dig så lyder du tränaren.
• Medlem ska respektera tränares beslut om ej godkänt genomförande av
övningar och teknikträna tills medlem har ett godkänt och säkert utförande.
• Medlem skall vara medveten om att träning sker på egen risk och
försäkrar att denne är fullt frisk och i skicka att utföra de övningar som
beskrivs under passen.
• Medlem skall framföra till tränare om medlem har skada eller på något
annat sätt en begränsning gällande sin träning, detta för att träningen skall
kunna anpassas.

2. Medlemskap i CrossFit Täby
Giltigt Medlemskap erhålles genom att Träningsavtal tecknas.
Medlemskapet består alltid av ett Träningsavtal. I samband med att giltigt
Medlemskap erhålles framgår vilka bindningstider Medlem underkastar sig
genom sitt undertecknande. Medlem har inte rätt att säga upp sitt
Medlemskap i förtid, utan förbinder sig att erlägga träningsavgift enligt det
undertecknade Medlemskapets bindningstider. En inträdesavgift skall
erläggas för varje ingånget Medlemskap om inte annat godkänns av
CrossFit Täby. Inträdesavgiften är en engångskostnad vid aktivt löpande
Medlemskap. För avtal där medlemmen önskar återuppta Medlemskapet
efter uppehåll, debiteras inträdesavgift för den nytecknade perioden.
Minimiåldern för att kunna lösa ett eget medlemskap på CrossFit Täby är
18 år. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan person.
2.1 Upphörande av Medlemskap
Medlemskapet fortsätter att gälla tillsvidare när bindningstid för
Träningsavtal har löpt ut. Medlem kan när som helst med en månads varsel
säga upp sitt Medlemskap när bindningstiden för Träningsavtalet har löpt
ut. En uppsägning skall göras skriftligt.
2.2 Kontraktsbrott
Om betalning inte erläggs i enlighet med avtalade betalningsvillkor, har
CrossFit Täby rätt att avstänga Medlem från träning genom att spärra
medlemskortet samt förbjuda tillträde till klasser fram till dess betalning
sker. Medlem är skyldig att betala träningsavgifter under den tid som
medlemskortet är spärrat. CrossFit Täby förbehåller sig vidare rätten att vid
utebliven betalning säga upp Medlemskapet. Vid misstanke om brottslig
gärning eller brott mot säkerhets- och ordningsreglerna från medlemmens
sida, äger CrossFit Täbys personal rätt att avvisa Medlem från
anläggningen. CrossFit Täby kommer även att avsluta medlemskapet och
Medlem har ej rätt att återfå erlagd avgift för den resterande avtalstiden.
CrossFit Täby förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående
avbryta detta avtal.
3. Meddelanden och information
Meddelande om prisändringar och ändringar av allmänna villkor tillsänds
Medlem på den till CrossFit Täby anmälda adressen samt uppsätts på
informationstavlor i lokalen. Det åligger Medlem att till CrossFit Täby
anmäla de uppgifter som CrossFit Täby erfordrar för administration av
medlemskap samt omgående underrätta CrossFit Täby vid ändring av
sådana uppgifter, innefattande textändring av namn, adress, e-postadress,
telefonnummer, bank och bankkonto. Medlem som lämnat uppgift om epostadress eller mobilnummer samtycker till att CrossFit Täby skickar
informationen och erbjudanden till dessa informationskanaler.

4. Träningsuppehåll
Medlem som av någon anledning inte kan träna under en period pga.
exempelvis sjukdom, skada, studier eller arbete på annan ort etc. kan
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6. Medlems-tagg
Medlem som besöker CrossFit Täby skall alltid använda sin personliga tagg
vid inpassering till träningscentret. Om taggen förloras eller skadas så att
det blir tekniskt obrukbart, skall detta omgående anmälas till CrossFit Täby.
För utfärdande av ny tagg tar CrossFit Täby ut en ny förnyelseavgift enligt
vid var tid aktuell prislista.
Vid avslutande eller upphörande av medlemskap skall erhållen tagg snarast
återlämnas till CrossFit Täby. Ej återlämnad tagg kan leda till debitering.

10. Personuppgifter (GPDR)
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter
som behandlas av CrossFit Täby kommer detta att meddelas av CrossFit
Täby. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Medlem har rätt
att vända sig till CrossFit Täby och be att uppgifterna som avser honom
eller henne raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal
eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra
ordningsregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi
kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

7. Kvarlämnade saker
Kvarlämnar Medlemmen saker i träningscentret eller i förvaringsskåp efter
tidpunkt för ordinarie stängning så äger CrossFit Täby rätt att tillvarata
sakerna. CrossFit Täby ålägger sig rätten att antingen slänga, eller
överlämna till närmsta lokala polisstation.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på
ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att
handla av oss, när du kontaktar oss, när du använder vår web, eller någon
annan av CrossFit Täbys tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan
vara:

8. CrossFit Täbys ansvar
All träning på CrossFit Täbys anläggning samt under CrossFit Täbys
ledning sker på egen risk. Medlem ansvarar själva för att deras
hälsotillstånd är sådant att de kan utöva träningsaktiviteter utan risk för sin
hälsa. CrossFit Täby har rätt att avbryta medlems träning och/eller säga upp
Medlemskapet om fortsatt träning enligt CrossFit Täbys egen bedömning
kan medföra hälso- eller skaderisk. CrossFit Täby ansvarar inte heller för
vare sig personskador eller andra skador som uppkommer p.g.a. olycksfall
vid medlems träning eller skador som andra medlemmar eller besökare må
orsaka medlem. CrossFit Täby ansvarar inte för och ersätter inte stöld,
skadegörelse eller annan förlust av Medlems tillhörigheter.
CrossFit Täby kommer inte att anta fler medlemmar än vad som beräknas
fungera men kan inte garantera plats för träningsaktivitet utan tidvis kan all
träningsutrustning vara upptagen.
CrossFit Täby ansvarar inte för att det inte går att genomföra träning eller
begränsning i möjligheten att träna, som beror på omständighet utanför
CrossFit Täbys kontroll och rådighet om omständigheten inte skäligen
kunnat undvikas, omedelbart åtgärdas eller förutses. Exempel på sådana
omständigheter är större skada på gymmet som brand- och vattenskada,
strejk, lockout, beslut av myndighet, ändring av lag. Skada som uppkommit
i andra fall ersätts inte heller om CrossFit Täby varit normalt aktsam.

• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer,
faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har
köpt.
• Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med CrossFit Täby - hur du använder
våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella utskick från CrossFit
Täby.
• Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på
vår websida och medlemsportal.
Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är
generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan
den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra
syften. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.
11. Tvist
Uppstår tvist mellan Medlemmen och CrossFit Täby skall parterna i första
hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen
göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig
för nämndens prövning. Bolaget förbinder sig att följa nämndens
rekommendation. Medlemmen och CrossFit Täby äger dock alltid rätt att
begära att tvist prövas av allmän domstol.

9. Avgifter och betalning
9.1 Betalningsvillkor
Priser och avgifter gäller enligt vid var tid aktuell prislista. Betalning skall
erläggas i enlighet med upprättat Medlemskap. Ändring av månadsavgift
för autogiro-medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande
bindningstid. Därefter kan prishöjning ske för de avtal som löper
tillsvidare, om prishöjningen meddelats minst 30 dagar i förväg. I de fall
betalning skall erläggas av annan än Medlem, ansvarar ändock Medlemmen
genom sin underskrift solidariskt för att nämnda avgifter erläggs. Vid
utebliven betalning debiteras ränta, påminnelseavgift, eventuell
administrativ avgift samt inkassoavgift. Vid utebliven betalning skickas
alltid en påminnelse, om betalning fortsatt uteblir skickas ärendet till
inkasso.

12. Passbokning
• Medlem kan boka upp till 3 pass per vecka
• Avbokning skall ske senast 3 timmar innan passet startar
• Om avbokning ej sker inom det bestämda tidsintervallet 3 gånger under
loppet av en månad kommer medlem avstängas från passbokning i 3
månader räknat från det första tillfället.

9.2 Fakturainbetalning
Vid val av faktura sker betalning för hela träningsperioden enligt avtalet.
Betalningsvillkoren för faktura är 20 dagar. En månad innan utgången
bindningstid skickas en ny faktura för hela träningsperioden om Medlem ej
angett annat.
9.3 Autogiroinbetalning
Medgivande till betalning genom automatiskt bankgiro tecknas i samband
med att Medlemskap erhålles. Ny avisering sker endast vid ändring i
Medlemskapet eller dessa villkor. Om Medlem underlåter att tillse att till
autogiro anslutna konto har erforderliga medel för täckande av
månadsavgift, kommer CrossFit Täby att fakturera Medlemmen samt
anmoda att omgående och senast inom den angivna betalningsfristen tillse
att månadsavgiften betalas. Därefter överlämnas ärendet till inkasso.
CrossFit Täby förbehåller sig rätten att debitera en fakturerings- och
påminnelseavgift per faktura samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt
lag. Efter bindningsperioden fortsätter Medlemskapet som betalats via
autogiro att gälla tillsvidare.
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MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras
genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet
konto, på begäran av betalningsmottagaren för betalning till
denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som
lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och
Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är
betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när
som helst begära att få tillgång till eller rättelse av
personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av
personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
BESKRIVNING AV MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA
AUTOGIRO

Allmänt:
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från
betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att
betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt
medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera
betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens
betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna
att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren
ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens
betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av
eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas
betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens
betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till
konto hos annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag:
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän
helgdag.

Information om betalning:
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp,
förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före
förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag
eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om
meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet
lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta
gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med
köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får
betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp,

förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller
beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande
lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas
av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt
genomförs.

Täckning måste finnas på kontot:
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01
på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på
förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda.
Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får
betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de
kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få
information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder):
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen
betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen
eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före
förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt
ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett
enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas
måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse:
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som
helst återkalla medgivandet genom att kontakta
betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör.
Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa
ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren
tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt
vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen
före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens
betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro:
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning
till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren
underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt
att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om
betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som
medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren
bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i
Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta
betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som
gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
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