ALLMÄNNA VILLKOR
1. MEDLEMSKAP
Detta medlemskap är personligt och kan inte överlåtas, samt ger kunden rättighet att nyttja
MaxFitness Gym träningsutbud eller annan, utsedd av MaxFitness Gym likvärdig leverantör av
träning. Eventuella värdecheckar är personliga och kan ej överlåtas.
2. HÄLSOTILLSTÅND
Varje medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i
aktiviteterna på MaxFitness Gym.
3. TRIVSELREGLER OCH TRÄNINGSFÖRESKRIFTER
Medlemskort skall registreras i receptionen eller uppvisas för MaxFitness Gym receptionspersonal
vid varje träningstillfälle på MaxFitness Gym Observera att ni kan bli nekade tillträde till
träningsanläggningen utan medhavt medlemskort. För att säkerställa identitet, har medlem genom
medlemskapet accepterat att fotografi på medlem kopplas ihop med andra personfakta. Det är
absolut förbjudet att låna ut sitt medlemskort, då medlemskapet är personligt. Det åligger alla
medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler. Medlem skall även följa de anvisningar
avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats.
4. AVTALSTID OCH UPPSÄGNINGAR
Medlemskapet är ett avtal som löper tillsvidare och är giltigt from inträdesdatum. Uppsägningstiden
är sextio (60) dagar och avslutas under förutsättning att samtliga betalningsförpliktelser hos
MaxFitness Gym har fullgjorts, samt att aktuell minimi period löpt ut. En uppsägning skall göras på
för ändamålet särskild upprättad blankett på MaxFitness Gym. 1-månadskort behöver ej sägas upp,
då det löper ut automatiskt.
5. PRISÄNDRINGAR
Under de tolv första månaderna försäkras en prisgaranti vilket innebär att medlemskapet är garderat
mot prishöjningar med undantag för prishöjning som beror på ökning av mervärdesskatt. Därefter
kan prishöjning för medlemskap som löper tillsvidare ske om prishöjningen meddelas senast
fyrtiofem (45) dagar i förväg på MaxFitness Gym.
6. DEBITERING
All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den tjugofemte (25) varje månad.
Undantaget om den tjugofemte (25) infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot
närmaste bankdag innan förfallodag. Vid utebliven betalning på grund av saknad täckning på konto
eller på grund av att medlem makulerat sitt tidigare godkända medgivande, tillkommer en
påminnelseavgift/förseningsavgift för varje utebliven betalning på femtio (50) kronor samt
dröjsmålsränta motsvarande två procent (2%) per månad. Om medlem dröjer med betalning, mer än
tio (10) dagar efter angiven förfallodag, äger MaxFitness Gym rätten att omedelbart kräva betalning
för hela medlemsperioden. MaxFitness Gym förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända
ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande av detta medlemskap ger kunden MaxFitness Gym
rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.
7. MEDLEMSKORT SAMT ÄNDRING AV PERSONFAKTA
Om en medlem förlorar sitt medlemskort eller att kortet skadas så att det blir tekniskt obrukbart,
skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot
en ersättning av etthundra (100) kronor. Medlem skall omgående underrätta MaxFitness Gym om
ändring av medlems namn, adress, telefonnummer, bank, kontonummer m.m. sker. Medlemskortet
som tillhör MaxFitness Gym skall återlämnas vid en ev. uppsägning.

8. ANSVAR FÖR MEDLEMMARS ÄGODELAR OCH OLYCKSFALL
MaxFitness Gym ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador
på medlems eller annan besökares tillhörigheter. MaxFitness Gym ansvarar heller inte för
personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande
eller brist på härpå.
9. AVSTÄNGNING OCH UTESLUTNING AV MEDLEM
MaxFitness Gym förbehåller sig rätten att utan angivande 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 obehörig, sker uteslutning av medlem samt att
MaxFitness Gym kräver betalning för återstående medlemsperiod.
10. PRAKTISKA ÄNDRINGAR
MaxFitness Gym förbehåller sig rätten till ändringar gällande respass, utbud, öppettider och
allmänna medlemsvillkor. Ändringar kan endast äga rum om det är angivet i förtid senast fjorton
(14) dagar innan ändringen sker. MaxFitness Gym anser sig ha meddelat sina medlemmar
eventuella ändringar, genom att tydligt synliggöra informationen på MaxFitness Gym eller på
tillhörande hemsida. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall.
11. MEDLEMSREGISTRERING
Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen
denna registrering och tillåter även MaxFitness Gym samarbetspartners att informera om
förmånliga erbjudande.
12. AUTOGIROMEDGIVANDE
Medlemskapet på MaxFitness Gym betalas kontant, via autogirodebitering eller via faktura.
Medlemskap som betalas via autogiro hanteras av Bankgiro-centralen (BGC AB) för bankens
räkning. Undertecknande medlem medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av
betalningsmottagaren (MaxFitness Gym), för överföring till denne via bankens automatiska
betaltjänst autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av, eller meddela,
undertecknande i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag sker via kontoutdrag från
banken. Medlem skall senast två (2) bankdagar före förfallodagen inneha tillräckligt med pengar på
bankkontot. Detta medgivande gäller även om medlem byter kontonummer. Medgivande gäller
tillsvidare och upphör efter det att undertecknande skriftligen återkallat det från
betalningsmottagaren eller banken. Upphör medgivandet innan medlemskapets utgång är medlem
förpliktigad att betala kvarstående summa kontant.

