Villkor för medlemskap via hemsidan till Concept Motion AB och Sportlife
senast uppdaterade 2021-04-08
§ 1. Medlemskap
Medlemskapet i Sportlife är personligt. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig på
inloggningsterminal med sitt medlemskort (RFID-tag). Medlem är skyldig att kunna uppvisa kortet/taggen
vid vistelse på klubben vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort/tagg eller om denna skadats så
att den blir obrukbar ska detta omgående anmälas till personalen som finns på plats på våra bemannade
tider, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela
Sportlife vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens
från oss går normalt via epost, telefon eller sms.

§ 2. Betalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för första träningsperioden samt ev. klubbavgift,
uppläggningsavgift, kortavgift vid avtalets ingående. Vi erbjuder idag Swish samt kortbetalning via
Swedbank Pay (PayEx).

§ 2.1. Fakturering och debitering vid automatisk månadsbetalning med betalkort.

2.1.1. Faktureringscykel.
Årskortet debiteras endast vid ett tillfälle och repeteras ej automatiskt. Vid månadsbetalning kommer du
att debiteras varje månad från din betalningsmetod på den kalenderdag som motsvarar den första dagen
för betalningsdelen av ditt medlemskap. I vissa fall kan datumet för betalningen ändras, till exempel om
din Betalningsmetod inte har kunnat bekräftas eller om ditt betalda abonnemang började på ett datum
som inte finns under en given månad. Besök vår webbplats och klicka på Fakturor på sidan Mitt Konto om
du vill se ditt nästa betalningsdatum. Medlemmen kan alltid tala med personalen på våra bemannade
tider och få hjälp med sin betalning (via Swish).

2.1.2. Betalningsmetoder.
För att ditt abonnemang ska vara giltigt måste du tillhandahålla en eller flera Betalningsmetoder. Du kan
uppdatera din Betalmetod genom att betala ditt abonnemang med önskad Betalmetod vid betalavisering
av ditt abonnemang. Du kan även besöka vår webbplats och klicka på Fakturor på sidan Mitt Konto och
betala fakturan med önskad Betalmetod. Vi kan även uppdatera dina Betalningsmetoder med information
som tillhandahålls av betaltjänstleverantörerna. Efter eventuella uppdateringar godkänner du att vi
fortsätter att debitera de(n) tillämpliga Betalningsmetoden eller Betalningsmetoderna. Du godkänner att
vi debiterar den Betalningsmetod som är kopplad till ditt konto om din primära Betalningsmetod inte
fungerar eller inte längre är tillgänglig för att genomföra betalningen av din abonnemangsavgift. Du förblir
ansvarig för alla obetalade belopp. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har
gått ut, att det inte finns tillräckliga medel eller annat, och du inte avslutar ditt abonnemang, kan vi
avbryta tillgången till träningslokalen tills vi har kunnat debitera en giltig Betalningsmetod. För vissa
betalningsmetoder kan utfärdaren debitera dig andra avgifter, som till exempel utländska
transaktionsavgifter eller andra avgifter som uppstår i samband med bearbetningen av din
Betalningsmetod. Lokala skatter kan variera beroende på vilken Betalningsmetod som används.
Kontrollera med leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

2.1.3. Avslutande.
Efter avtalstidens slut löper månadsabonnemang vidare med 30 dagars uppsägningstid. Ditt abonnemang,
bindningstid samt uppsägningstid kan du se om du besöker vår webbplats och klickar på Abonnemang på
sidan Mitt Konto. Du kommer att ha fortsatt tillgång till träningslokalen till slutet av din månatliga
faktureringsperiod. I den utsträckning tillämplig lag tillåter är betalningar ej återbetalningsbara och vi ger
inga återbetalningar eller tillgodohavanden för påbörjade månader. Uppsägning sker via epost till anncharlotte.sandstrom@concept.se eller direkt till gymmet. Kontaktuppgifter finner du på vår hemsida.

§ 3 Ångerrätt
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar vid köp via hemsidan. I ditt meddelande till oss som
skickas till nedan angiven kontaktperson måste det klart framgå vem du är och att du ångrar dig.
Ångerfristen börjar löpa den dag du beställde abonnemanget.

Kontakt: ann-charlotte.sandstrom@concept.se

§ 4. Överlåtelse av medlemsavtal för viss tid
Överlåtelse av medlemskortet kan göras en gång, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte
överlåta kortet. En administrativ kostnad tillkommer enligt gällande prislista. Övertagande medlem ska
skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas av Sportlife. Överlåtelse kan endast göras
en gång.

§ 5. Prisändringar
Månadsabonnemang är skyddade mot alla slags höjningar under tolv (12) månader. Därefter kan
prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 30 dagar innan den träder i
kraft.

§ 6. Hälsotillstånd
Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan ansvara
för sin egen träning.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter
Medlem tränar på egen risk och förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar
eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa de
gällande trivselregler och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen.
Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande
verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.
Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske om du har ett
giltigt medlemskap.
Vid grovt avtalsbrott från medlemmens sida, exempelvis upprepade brott mot ordnings/autogiroregler
eller anvisningar från anläggningens personal, otillåten överlåtelse eller utlåning av medlemskap etc äger
anläggningen rätt att utesluta medlem. Alla medlemskap med tillhörande inpasseringskort eller

inpasseringstagg är personliga och får därför inte lånas ut till annan. Uteslutning innebär att medlem inte
äger rätt att träna på anläggningen under resterande del av avtalsperioden samt under den tid som
Concept Motion beslutar. Medlem är emellertid skyldig att erlägga träningsavgift för resterande avtalstid.
§ 8. Dopning
Sportlife har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat.

§ 9. Praktiska ändringar
Sportlife förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning,
schemaplanering för gruppträning samt förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av
gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll
och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

§ 10. Personuppgifter
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR. Om medlem önskar information om vilka uppgifter
som behandlas av Sportlife kommer detta att meddelas av Sportlife. Medlem kan begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Medlem har informerats vid ingången till gymmet att ingång och lokaler av
säkerhetsskäl kan vara kameraövervakade. Medlem samtycker även till att lämnade personuppgifter får
användas för marknadsföring av Sportlife utbud av varor och tjänster men ej utlämnas till tredje man utan
inhämtande av medlems tillstånd.

§ 11. Utryckningskostnad
Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid.
Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering
För medlemskap som inte betalas helt i förskott i vår reception krävs svenskt personnummer, svenskt
kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem
har rätt till ev. rabatter och specialpriser. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie
priser.

§ 13. Träning på obemannade tider
Medlem är medveten om att denne begår ett avtalsbrott genom att utan tillstånd släppa in en
ickemedlem i lokalerna. Sker detta kommer medlemskapet omgående att avslutas och en straffavgift
kommer att debiteras/faktureras medlemmen.

§ 14. Fotografering
Medlem är medveten om att Sportlife kan komma att fotografera medlemmen och registrera denna bild i
medlemsregistret för att underlätta identifiering. Fotografering kan ske under olika event arrangerade av
träningsanläggningen eller av andra men där träningsanläggningen deltar, i syfte att publiceras i tex våra
sociala medier, hemsida och reklam. Vill du inte vara med på bild vänligen meddela detta

§ 15. Uthämtning av passerbricka
Efter tecknande av abonnemang hämtar du ut ditt inpasseringskort på gymmet under våra bemannade
tider. Utlämning kan bara ske under de tider receptionen är bemannad. Ordinarie tider för bemanning
finner du på hemsidan. Medlemskorten använder RFID som kommunikationssätt med lås och
inloggningsterminal. Förlorat medlemskort skall genast anmälas och en ny kostar 100 kr. Om du har varit
medlem tidigare och har kvar ditt inpasseringskort/tagg fungerar det direkt när nytt medlemskap
tecknats/köpts.

§ 16. Åldersgräns
Åldersgräns är 15 år om inte annat anges.
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