Villkor för medlemskap på Safiren och Trosa Sportsclub
§1 Webb kamera samt visning av namn på Tv display i lokalen
Medlemmen godkänner härmed närvaro av webbkameror i lokalerna och anser inte att dessa
kränker medlemmens personliga integritet. Medlemmen godkänner också att namn, typ av
abonnemang, utgångstid av abonnemanget samt inpasseringstid visas på tv display i lokalen
§2 Priser och betalningar vid autogiro
Minsta kontraktstid för autogiro är 12 månader. En startavgift på 190: - tillkommer. Medlemmen
förbinder sig att pengar finns på kontot vid dragningstillfället som är den 28 var månad. Om inte
faktureras månadsavgiften samt en aviseringskostnad på 100: Betalas inte fakturan innan 10 dagar överlämnas ärendet direkt till Inkasso AB för indrivning.
§3 Öppettider
Bad & Fritid AB förbehåller sig rätten att stänga de båda anläggningarna för reparationer och
ombyggnationer under kortare tid, (upp till en vecka) utan att medlemmen kan ställa krav på
ersättning.
Se alltid aktuella priser & öppettider på www.safiren.nu
§4 Prisändringar
Medlemmen är skyddad mot prisändringar under avtalstiden om 12 månader. Undantaget är
eventuella ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga Bad & Fritid i VHD AB till
prisjusteringar i enlighet med detta.
§5 Avtalstid, uppsägning av kontrakt
Avtalet gäller i 12 månader från avtalsstart ovan och förlängs automatiskt en månad i taget ifall
inte uppsägning sker(gäller autogiro). Uppsägning av kontrakt ska ske skriftligt till Bad & Fritid i
VHD AB 30 dagar innan kommande dragning. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.
Kortet kan inte frysas
§6 Avstängning vid utebliven betalning
Vid utebliven betalning förbehåller sig Bad & Fritid i VHD AB rätten att avstänga medlem tills full
betalning enligt detta avtal erhållits. Vid avstängning ändras inte avtalstiden.
§7 Minimiålder för medlemskap
För att kunna teckna medlemsavtal är minimiåldern 18 år. För att träna på Trosa sportsclub eller
Safiren ska kunden ha lämnat årskurs 9 samt fylla 16 år under året.
För att kunna teckna medlemskap vid en ålder under 18 år krävs målsmans underskrift.
§8 Passerkort och adressändringar
Passerkortet är strikt personligt och får inte utnyttjas av annan person. Passerkortet ska alltid dras
i läsaren oavsett om flera medlemmar kommer samtidigt. Passerkortet ska vid begäran från
personal uppvisas. Om medlem förlorar passerkortet eller att kortet skadas så att detta är
obrukbart, skall detta anmälas omgående för utfärdande av nytt kort. Nytt kort utfärdas mot en
ersättning om 50 kr.
§9 Ansvar vid olycksfall, ägodelar mm
Bad & Fritid i VHD ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning, inte
heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Bad & Fritid i VHD ansvarar
inte heller för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller
andra personer. Bad & Fritid i VHD AB rekommenderar att teckna egna försäkringar i
förekommande fall.
§10 Hälsotillstånd
Medlemmar skall själva ansvara för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risker kan träna
på Trosa sportsclub/Safiren.
§11 Trivsel och föreskrifter
Det åligger medlemmar att följa gällande trivselregler och föreskrifter som meddelas skriftligen
eller muntligen av personal hos Bad & Fritid i VHD AB. Det åligger medlemmen att informera sig
om vilka föreskrifter som gäller. Det åligger medlem att visa hänsyn och respekt för andra
medlemmar inom tillhörande lokaler.
§12 Vistelse i lokal

Medlem har rätt att vistas inom lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan
komma att ändras under avtalsperioden. Medlem har inte rätt att hjälpa andra personer att komma
in i dessa lokaler.
§13 Doping
Medlemmen förbinder sig härmed att inte använda förbjudna dopingpreparat under avtalstiden.
§14 Medlemspärm
I medlemspärmen som förvaras allmänt tillgänglig anges vilka regler och förordningar som gäller.
Det åligger medlemmen att informera sig om dess förvaringsplats och innehåll.
§15 Uteslutning av medlem
Bad & Fritid i VHD AB förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta
avtal. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning
sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av kort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på
hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Bad &
Fritid i VHD AB sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter enligt detta
avtal skall inbetalas.
§16 Force majeure tekniska fel, mm
Trosa sportsclub och Safiren är tillgängligt under öppettiderna med reservation för strömavbrott
och andra tekniska fel samt force majeure
Åldersgräns
För att handla på sportsclub.nu måste du ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer.Är du
under 18 år krävs föräldrars eller förmyndares tillstånd och vi ber dig då att lämna namn och
telefonnummer till vårdnadshavare som har godkänt ditt köp. Vi förbehåller oss rätten att annullera
ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel. Samtliga priser är inklusive moms
Kunduppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behandlas konfidentiellt och kommer endast att registreras
hos oss.
Beställning/Leveranstid
Genomförd beställning innebär att du tagit del av våra köpvillkor och godkänner dessa.Bindande
köpavtal uppkommer först sedan vi per e-post bekräftat beställningen (se Orderbekräftelse nedan).
Innehar köparen ett medlemskort till anläggningen sedan tidigare kan medlemsskapet användas
omedelbart om inte så är fallet skickas ett nytt medlemskort per post inom 3 arbetsdagar.
Orderbekräftelse
När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om
din order. Det är bra om du sparar detta mail för att ha till hands vid eventuell kontakt med
kundtjänst.
Betalningsalternativ
Alt 1. Webfaktura - betala inom 10 dagar-fakturaavgift på 50:- tillkommer.
Fakturan skickas via e-post.Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen och en
påminnelseavgift på 50 kronor. Först skickar vi dock en kostnadsfri påminnelse via e-post. Har
betalning fortfarande inte inkommit skickar vi sedan en påminnelse via post.
Alt 2. Kortbetalning
Man kan välja att betala hela ordervärdet med betal- eller kreditkort.
Vi accepterar VISA ,Mastercard och Maestro. Det tillkommer inte någon kortavgift.
Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner Payson för att garantera snabb och säker
betalning.
Så här går det till:
1. Välj Kreditkort som betalningsmetod i kassan. Du länkas nu till Payson säkra betalningsserver.
2. Välj typ av kreditkort, ange kortnummer, giltighetsdatum, kortets säkerhetskod (CVV) samt

namn på kortinnehavaren.
Vänligen observera att vid användande av e-kort bör du ange minst två månaders giltighetstid.
3. En kontroll genomförs så kortuppgifterna stämmer samt att det finns täckning för köpet.
4. Köpsumman reserveras först på ditt konto.
5. När varorna skickas, dras pengarna från ditt konto och den reserverade summan överförs via
payson till sportsclub.nu
Payson som hanterar kortuppgifterna uppfyller kraven för PCI-DSS.
Alt 3. Direktbetalning
Man kan välja att betala hela ordervärdet genom en sk direktbetalning om du är internetkund hos
Nordea, Handelsbanken och Swedbank. En direktbetalning fungerar som en kortbetalning och din
betalning bokförs omgående hos sportsclub.nu Det tillkommer inte någon avgift och överföringen
sker genom en säker anslutning via Payson.
Så här går det till:
1. Välj Direktbetalning som betalningsmetod i kassan och välj din bank
2. Klicka på Slutför köp. Du länkas nu till din banks inloggningssida där verifiering sker på
sedvanligt sätt
3. Uppgifter om betalningsmottagare och belopp är redan ifyllda
4. Välj konto som pengarna ska dras från och genomför betalningen
5. Klicka på Tillbaka till företaget, så länkas du tillbaka till sportsclub.nu
Payson uppfyller kraven för PCI-DSS.
Ångerrätt
Som kund har du enligt lag rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från dagen du beställt tjänsten.
Det är viktigt att du anger fakturanummer, namn, adress, telefonnummer samt kontouppgifter för
vår återbetalning. Meddela oss via e-post innan returnering.
Säkerhet
Vi använder SSL (Secure Socket Layer), ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller
andra nätverk). SSL-protokollet behandlar data på olika sätt och krypterar informationen.
Det krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.
Tvist
Vid eventuell tvist kommer sportsclub.nu att följa Allmänna Reklamationsnämndens
rekommendationer.

