MEDLEMSKVILLKOR
Allmänt Upplaga november 2021

1 Medlemskapet

7. Skadefall mm ansvar

Dessa villkor utgör avtal om medlemskap mellan Avanti (Concept Motion AB, 5565718136) och medlem och gäller även vid sk provträning. Avanti tillhandahåller tjänster som
medlemmen kan utnyttja fysiskt eller digitalt. Medlemskapet är personligt och kan inte
överlåtas. De kort, tagg eller annan inpasseringsidentifikation som medlem erhåller (nedan
samlingsbenämnt som Kort) är personlig och får inte lånas ut till annan. Medlemskapet
löper under avtalad period vilket är den period som anges i medlemsavtalet eller
medlemsvillkoren.

Avanti eller dess samarbetspartners tar inte ansvar för skada eller förlust på egendom på
vilket sätt än sådan uppstår. Medlemmen ansvara för att denne är i lämplig fysisk
kondition för att träna på anläggningen och delta och tillgodogöra sig träningen.
Medlemmen ansvarar för att alla råd, uppmaningar, instruktioner från läkare eller varje
annan rådgivare följs. Medlemmen ansvarar för att denne har den kunskap, teknik och
utrustning som erfordras samt fysisk förmåga och andra förutsättningar som krävs för att
utföra övningar och alla andra aktiviteter som tillhandahålles. All träning eller annan
aktivitet sker på egen risk. Avanti ansvarar inte för personskador eller dödsfall som drabbar
medlem på grund av olycksfall, annan besökares agerande eller varje annan orsak.

2. Ordningsregler
Medlem är skyldig att följa ordningsregler och trivselregler samt de anvisningar avseende
träningsmetoder och utrustning som vid tid till annan meddelas skriftligen eller muntligen.
Vid besök på anläggningen ska medlem alltid registrera sig på inloggningsterminal med sitt
Kort. Medlem är skyldig att kunna uppvisa Kort vid vistelse på anläggningen. Vid förlust av
Kort eller om denna skadats så att det blir obrukbart 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 Avanti vid ändring av
namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. Träning kan endast ske av
medlem som har giltigt medlemskap. Användning, försäljning eller varje annat
handhavande av dopingmedel är förbjudet. Medlem är även skyldig att uppträda korrekt
och inte störa andra medlemmar eller personal. Varje form av hot eller våld eller brott,
som förekommer inom anläggningen är ett brott mot gällande ordningsregler. På
anläggningarna råder alkoholförbud. Medlem åtar sig att lämna lokalen vid tid som anges
som stängningstid för lokalen. Om så inte sker har Avanti rätt att utta kostnad för ex vis
utryckning och annan administrativ kostnad. Medlen får inte bedriva konkurrerande
verksamhet eller egen verksamhet i lokalerna.
3. Minimiålder mm

8. Dataskyddsförordningen/Foto mm
Avanti lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter till en databas.
Dessa uppgifter behandlas av Avanti enligt Dataskyddsförordningen. Medlem ger genom
att underteckna medlems avtal sitt samtycke till sådan databehandling. Uppgifter om
medlem behandlas enligt GDPR och medlem kan begära rättelse. Medlem är medveten om
och godkänner att ingång till lokaler och lokaler i sig kan vara kameraövervakade. Medlem
samtycker att lämnad uppgifter får av Avanti användas för Avantis marknadsföring. Genom
att signera sitt avtal godkänner medlemmen utskick av nyhetsbrev och erbjudanden om
olika tjänster och träningskort samt allmän information. För att återkalla ett godkännande
logga in i kundportalen eller kontakta personal på gymmet. Fotografering kan ske under
olika event arrangerade av träningsanläggningen eller av andra där träningsanläggningen
deltar, i syfte att publiceras i tex våra sociala medier, hemsida och reklam. Vill du inte vara
med på bild så vill vi att du meddelar detta. Foto kan även tas för att underlätta
identifiering och vidare registrering i medlemsregister.
9. Uteslutning/uppsägning bristande betalning mm

Vissa abonnemang ger möjlighet till s k frysning av träningsperioden. Närmare information
om vilka regler och möjligheter för detta meddelas vid respektive träningsanläggning

Vid avtalsbrott från medlemmens sida, exempelvis utan att vara uttömmande, brott mot
ordningsregler, medlemskapet, autogiroregler, bristande betalning, ohörsamhet mot
anvisningar från anläggningens personal, otillåten överlåtelse eller utlåning av
medlemskap, äger Avanti rätt att utesluta eller avstänga medlem från tillträde till
anläggningen, för tid som Avanti bestämmer, samt även rätt säga upp medlemskapet,
avtalet till omedelbart upphörande. Vid utlåning av Kort samt vid olovligt insläpp av annan
person, har Avanti alltid rätt förutom uteslutning, avstängning och uppsägning att avstänga
medlemmen per omgående i upp till 3 månader samt debitera en avgift på 500kr.
Uteslutning och avstängning kan innebära att medlem inte äger rätt att träna på
anläggningen under resterande del av avtalsperioden eller under den tid som Avanti
beslutar. Medlem är emellertid skyldig att erlägga alla betalningar och avgifter för
resterande avtalstid. För det fall en medlem avslutar sin autogiroöverföring eller varje
annan under löpande betalning kvarstår medlems betalningsskyldighet för resterande
medlemsavgifter om bindningstid återstår. Avanti äger vid dessa fall rätt att ta ut en
administrativ avgift om 500 kronor. Avanti har rätt att meddela medlem om uteslutning,
avstängning eller uppsägning på sätt Avanti finner lämpligt.

6. Uppsägning av medlemskap med betalning via autogiro eller annan stående betalning

10. Ångerrätt vid distansköp

Uppsägning från medlems sida ska av medlemmen skriftligen bekräftas. Uppsägning av
avtal kan endast ske till avtalstidens slut. Uppsägningstiden är 30 dagar. Efter
bindningstiden slut löper månadsabonnemang, som ex vis betalas genom autogiro, vidare
tills vidare med 30 dagars uppsägningstid tills uppsägning sker. Återkallande av
medgivande av autogiroöverföring eller annan stående betalning gäller inte som
uppsägning och medlemmen är skyldig att betala till dess uppsägning sker.

Vid distansköp, ex vis vid köp på hemsida, gäller en ångerrätt om 14 dagar. Om du vill
utnyttja denna rätt så kontakta Avanti lämpligen genom den hänvisning som finns på
hemsida. Ångerrätten börjar löpa från den dag köp gjordes.

Åldersgräns för träning och vistelse i våra lokaler är 15 år om inget anges på din
träningsanläggning. Undantag kan förekomma för Ungdomsträningskort eller
instruktörsledda barnpass. Personer mellan 15 och 17 år får bli medlemmar om
medlemskap godkänns av målsman. Personer under 18 år får endast teckna
autogiromedlemskap om målsman betalar och står för angivet konto.
4. Priser
Avanti förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter. Månadsabonnemang är
skyddade under tolv (12) månader. Därefter kan prishöjning komma att ske.
5. Frysningar

11.Justering av villkor
Avanti förbehåller sig rätten att justera och förändra medlemsvillkoren. Avanti har rätt att
göra förändringar i öppettider samt tillgänglighet till anläggning eller utrustning.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Medgivande – Autogiro
Medgivande om uttag.
Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda
betalningsmottagare för överföring till denne. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen
ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen.
Detta förbinder jag mig även till gentemot banken.
-Jag medger att betalningarna får belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen.
-Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda
uttag.
Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken.
Medgivande gäller också om jag får annat kontonummer eller byter bank men det är mitt
ansvar att meddela det nya kontot till min träningsanläggning.
Om dragning ej kan genomföras eller pengar saknas på kontot.
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på
kontot är jag medveten om att detta kan innebära att betalningar inte blir utförda. Kan
dragning från autogirokontot av annan anledning såsom att medgivandet är makulerat av
medlem kommer en påminnelsefaktura inkl. påminnelseavgift skickas till mig och mitt
medlemskap spärras tills fakturan (inkl. andra eventuellt obetalda skulder) är betalda.

Insättning.
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Tre (3) stycken
dragningsförsök genomförs varje månad, den 27:e, 28:e och 29:e. Infaller dessa datum på
helgdag sker dragning närmast kommande bankdag.
Återkallelse av medgivande.
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast (5) bankdagar efter det att
jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom att meddela
betalningsmottagaren.
Bankens godkännande.
Jag accepterar att banken skall godkänna mitt konto att använda för autogiro.
Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro.
Banken får men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till autogiro om jag inte i rätt tid
har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kundförhållandet förändras
samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från mitt konto utan att ha
välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall avbryta min
anslutning till autogiro.
Rätten att sambearbeta adressuppgifter.
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinerna för bankens räkning.
Jag medger därför att uppgifterna ur bankens register om kontons adress får samarbetas med
bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

