Medlemsavtal
1. Genom att signera avtalet för en omyndig person intygar jag att jag är förälder eller har
förälders medgivande att skriva in och vara betalningsansvarig för den omyndiga personen.
2. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas på annan eller lånas ut.
3. Du samtycker att medlemskapet med tillhörande avtalspunkter börjar omedelbart från och
med att du registrerar dig via vår hemsida/reception och signerar med Mobilt BankID
alternativt underskrift på plats (alltså inte från första träningstillfället). Du kommer att få ett
melj med inloggningsuppgifter, men kom ihåg att medlemskapet gäller oavsett om de fått
detta mejl eller inte. Skulle du inte få mailet så måste du kontakta oss omedelbart så hjälper vi
dig att komma igång.
4. Första månaden är en betalningsfri provperiod och man kan under den tiden ångra/säga upp
sitt medlemskap utan bindnings- eller uppsägningstid. OBS detta måste ske innan
provperioden passerat, provperioden börjar gälla från samma dag som medlemsavtalet
undertecknas (online eller på plats), oavsett när ni börjar träna. Dagen efter
provperioden övergår prövotiden till det medlemskap du valt där startavgiften (295kr) och
återstående av månaden dras från den valda betalningsmetoden. Återbetalning är ej möjlig
oavsett anledning. Vill man ändra sitt medlemskap till ett annat typ av medlemskap får
man kontakta oss via info@fit4fightgym.se innanden betalningsfria månaden passerat.
Det går inte att ändra medlemskap under uppsägnings- eller bindningstid.
5. Fit4Fight Gym fortsätter automatiskt med det medlemskap man har valt när din gratis
provmånad har löpt ut (om ni inte ändrat det enligt punkten ovanför). Träningsavgiften
debiteras via din betalningsmetod varje månad tills ni själv säger upp det i enlighet med
avtalet. Vid eventuella erbjudanden, studentpris eller barnpris kommer träningsavgiften återgå
till ordinarie pris efter erbjudandet upphör att gälla.
6. UPPSÄGNING: Uppsägningstiden är 2 månader (eventuellt längre om man valt ett
medlemskap med längre bindningstid) dvs. ytterligare 2 dragningar utförs efter inkommen
uppsägning. Ni har rätt att träna de månaderna ut. Förvissa dig om att du får en
bekräftelse annars är uppsägningen inte giltig. Bekräftelsen du får är för att båda parter
ska ha kvittens på uppsägningen. Som medlem ansvarar du själv för att erhålla och vid
behov kunna visa upp kvittensen på din uppsägning.
7. Vid förskottsbetalning ex. terminsavgift, gäller precis samma avtal som om man betalar
månadsvis. Dvs. medlemskapet fortsätter enligt avtal tills man själv säger upp det och
debitering kommer att göras från angiven betalmetod.
8. Fit4Fight Gym kan överta uppsägningstiden från ett annat gym under följande förutsättningar.
Vid “övertagande” av uppsägnings/bindningstid på annat gym gäller er
uppsägnings/bindningstid fr.o.m. då ni börjar betala hos oss. Om ni inte har någon
uppsägnings/bindningstid binder ni upp er att betala lika många månader som er
uppsägningstid/bindningstid är på ert andra gym. Dvs. om vi tar över 3 månaders
uppsägningstid från ett annat gym kommer ni ha 3 ytterligare uppsägningsmånader på
Fit4Fight Gym från och med den dagen ni börjar betala er träningsavgift. Den första
debiteringen som innefattar kvarstående av månaden räknas inte in som en betalningsmånad
i bindningstiden. Övertagande måste styrkas med kvitto på uppsägningen där det
framkommer när ert medlemskap avslutas, kvittot skickas till info@fit4fightgym.se. Innan vi
tillhandahåller ett giltigt kvitto kommer träningsavgift dras i vanlig ordning. Fit4Fight Gym kan
”överta” max 3 månader på annat gym.
9. Träningsavgiften kan komma att justeras till marknadsanpassade nivåer. Ni är säkrade från
höjningar under bindningstid.

10. Vid betalning via autogiro sker dragning av träningsavgiften den 28 varje månad från det
konto du uppgivit förutom vid första dragningen som beror på när ni registrerar ert
medlemskap. Om pengar inte finns på angiven dag eller ni inte har anmält medgivande för
autogiro skickas en faktura ut till folkbokföringsadress och en faktureringsavgift på 40 kr
tillkommer. Om betalning ej sker inom angiven tid går skulden vidare till inkasso. . Fit4fight
gym förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter,
påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.
11. Den 1 januari varje år dras en medlemsavgift på 150 kr som omfattar kommande års
medlemskap och försäkring. Den här avgiften dras även om den infaller under
uppsägningstiden.
12. Vid frånvaro av bokat pass eller för sen avbokning tilldelas en varning (registrering av närvaro
sker genom incheckning i bokningsappen). Vid 3 varningar låses kontot för bokning. Kontot
låses upp per automatik i månadsskiftet och en debitering på 150 kr görs automatiskt från er
angivna betalningsmetod. För att öppna upp kontot tidigare kontakta receptionen eller
info@fit4fightgym.se där ni kan betala 150 kr och få kontot upplåst omgående. Observera att
detta även gäller under den betalningsfri prova-på-månaden.
13. Träningsavgiften är ”frysbar” upp till 3 månader per kalenderår. Frysningen gör ni via formulär
på vår hemsida. Observera att frysning inte kan göras retroaktivt samt att bindningstiden
förlängs med samma antal månader som ni fryser.
14. Om inte medlemsvillkoren efterföljs (se separata medlemsvillkor på hemsidan) förbehåller vi
oss rätten att avsluta medlemskapet mot full erlagd betalning bindnings-/uppsägningstiden ut.
15. Genom detta medlemsavtal ger jag Fit4Fight Gym rätten att ta och publicera mingel- och
publikbilder, bild- och filmupptagningar från träningspass, från evenemang eller foton tagna
på offentlig plats eller i gymmet. Ytterligare samtycke för publicering av bilderna för att
upplysa om vår verksamhet kommer inte inhämtas. Detta gäller även rörliga bilder. När
personen tydligt är i fokus i film eller på foto (och inte enbart en utbytbar person för att visa
vår verksamhet) kommer samtycke inhämtas genom avtal, se bilaga 1.” Gällande GDPR, se
nedan.
16. Kund ansvarar för att uppdatera uppgifter som e-post, adress, mobil osv. vid ändringar.
17. Medlem ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att medlem utan risk klarar
att delta i aktiviteterna hos Fit4Fight Gym.
18. Medlem är medveten om att medlemmar i Fit4Fight Gym omfattas av Riksidrottsförbundets
dopingregler och av skyldigheten att ställa upp på dopingkontroller.
19. Vid studenterbjudande behöver du visa upp giltig student-id varje termin, annars går
medlemskapet tillbaka till ordinarie pris.
20. Det här avtalet är skrivet till Fit4Fight Gym som förening och inte till en specifik
coach/instruktör, dvs. om en coach/instruktör slutar på Fit4Fight Gym så är inte det en orsak
till att avtalet upphör, dvs. uppsägningstider/bindningstider gäller fortfarande.
21. Uppgifter om medlemmar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om
kunden som är registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Fit4Fight
Gym kommer detta att meddelas till kunden. Kunden kan begära rättelse av felaktiga
uppgifter. Kunden har rätt att vända sig till Fit4Fight Gym och be att uppgifterna som avser
honom eller henne raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra
lagstadgade åtaganden.
Kunden kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om sig själv på ett antal olika
sätt, såsom när kunden tecknar ett medlemskap, när kunden väljer att handla i vår kassa, när
kunden kontaktar oss, när kunden använder vår app eller webb. Detta kan vara:
• 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.

• Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.
Informationen kunden ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är nödvändig för
att Fit4Fight Gym ska kunna fullgöra vårt avtalsförhållande med kunden.
22. Fit4Fight Gym ansvarar ej för medlemmarnas värdesaker.

Jag har tagit del av och godkänner avtalet i sin helhet (skriv TYDLIGT):
........................................................................................................................................................................................................................................
Datum

Namnförtydligande

Signatur

........................................................................................................................................................................................................................................
Personnummer

Mobilnummer

E-post

........................................................................................................................................................................................................................................
Fullständig adress

För omyndiga medlemmar eller medlemmar som inte själva står för träningsavgiften ska målsman/betalningsansvarig
underteckna att de godkänt avtalet i sin helhet (skriv TYDLIGT):

........................................................................................................................................................................................................................................
Datum

Namnförtydligande

Signatur

........................................................................................................................................................................................................................................
Personnummer

Mobilnummer

E-post

........................................................................................................................................................................................................................................
Fullständig adress

