AVTALSBESTÄMMELSER FÖR MEDLEMSKAP I Step In Direkt
§1 Prisändringar
På samtliga månadsavtal via autogiro kan prisändring ske för månadsavtalen som löper tillsvidare. Step In AB är då skyldiga att meddela kunden detta senast 30 dagar innan det nya priset börjar gälla.
Förskottsbetalade (kontantbetalda för 12 månader) träningskort kan inte pris ändras i efterhand.
§ 2 Dagtidsavtal (OBS ! Finns endast på vissa anläggningar)
Dagtid innebär att medlemskapet har begränsningar avseende tillgängliga träningstider. Måndag – söndag ska medlem ha lämnat lokalen kl. 16.00. Observera att dörren inte går
att öppna med Dagkortet efter kl. 16.00. Vid inlåsning av medlem kan dörr öppnas av vaktbolag. Medlem står då för kostnaden.
§ 3 Avtalstid och uppsägningsregler
Avtalet är ett tillsvidare avtal och löper vidare till dess uppsägning sker. Vid uppsägning av månadsbetalningsavtal måste avtalet sägas upp personligen på anläggningen eller skriftligen via mail till
huvudkontoret i Piteå. Uppsägning via E-post skickas till: info@stepin.se Uppsägningstiden är 2 månader och kan av praktiska skäl endast sägas upp per fullt utnyttjad kalendermånad.
§ 4 Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer Medlem att avstängas från träning tills betalning sker. Medlems betalningar fortlöper dock enligt avtalet, även om
inpasseringen är spärrad tills skuld är betalad.
§ 5 Minimiålder
Minimiålder för att teckna medlems avtal är från och med det år medlemmen fyller 15 år.
§ 6 Medlemskort samt ändring av namn, telefon, kontonummer mm.
Medlem som besöker Step In ska vid varje tillfälle registrera sig genom kortdragning. Om Medlem förlorar sitt medlemskort eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart
skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en ersättning om 100 kr. Medlem ska omgående underrätta Step In vid
ändring av medlems namn adress, telefonnummer, bank och kontonummer mm.
§ 7 Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm
Step In ansvarar inte för förluster p g a stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vid stöld/skadegörelse görs som regel polisanmälan, och
allt bevakningsmaterial lämnas in till polisen. Step In ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem pga olycksfall eller till
följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå. Step In rekommenderar till följd av ovanstående medlemmar och övriga besökare att teckna egna
olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar. All träning i Step In AB:s lokaler sker på egen risk.
§ 8 Hälsotillstånd
Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna hos Step In.
§ 9 Trivselregler och träningsföreskrifter
Det åligger medlemmarna och gäster att följa gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen
eller muntligen, av Step In AB:s personal. Medlem förutsätts alltid vid besök på centren uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Om Medlem inte
följer föreskrifter och regler förbehåller sig Step In rätten att säga upp medlemskapet.
Step In AB:s lokaler är endast avsedda för träningsrelaterad verksamhet, man får t ex inte sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna. Om ovanstående regler ej följes har Step In AB rätten att avsluta
medlemskapet.
§ 10 Uteslutning av medlem
Step In förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal.
§ 11 Praktiska ändringar
Step In förbehåller sig rätten att, under förutsättning att detta meddelas genom anslag i Step In AB:s lokaler, i förväg ändra schemalagd träning. Step In förbehåller sig rätten att göra ändringar av
öppettiderna. Step In har rätt att vidta ändringar i lokalerna och beträffande utrustning och lokalytor.
§ 12 E-post och SMS
I och med det att Medlemmen lämnat sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer, godkänner hen att Step In skickar information till hen. Step In lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda
uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av Step In enligt personuppgiftslagen. Medlem ger genom att till Step In AB lämna dessa uppgifter sitt samtycke till sådan databehandling och att Step In
AB får lämna ut dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden till Medlemmen.
§ 13 Fakturering
Vid fakturering av företag tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr per faktura.
§ 14 Dopning
Step In erhåller sig rätten att vid misstanke om användning av otillåtna preparat kräva av medlem att uppvisa ett negativt testresultat från läkare för att medlem ska få fortsätta träna hos Step In. Om
medlemmen ej samtycker till detta har Step In AB rätten att avsluta medlemskapet utan att återbetala erlagd träningsavgift.
§ 15 Frysning av avtal
Vid långtidssjukskrivning eller graviditet kan avtalet frysas. Detta kräver läkarintyg. Avtalet fryses i minst 3 månader och maximalt 12 månader per avtalsperiod. Därefter fortsätter avtalet att gälla.
Frysningar av avtal görs ej i efterhand.
§ 16 Identifiering
För att kunna teckna autogiroavtal med månadsbetalning måste den sökande ha ett svensk personnummer och kunna legitimera sig med ett giltigt svenskt id-kort. Det går att
köpa ett förskottsbetalat kort (12 månader) utan svenskt personnummer förutsatt att den sökande kan visa upp giltigt id-kort samt intyg på att de är studerande i Sverige eller har arbetstillstånd.
TILLÄGG TILL AVTALSBESTÄMMELSER FÖR KÖP VIA INTERNET
Ångerrätt
Vid köp via hemsidan gäller distansavtalslagen. Medlem som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) skriftligen via hemsidan meddela Step In AB
om hen ångrat sitt köp, medlem har då rätt att avsluta sitt medlemskap och få tillbaka erlagt belopp för varor/tjänster.
Reklamationsrätt
Vid köp via Step In AB:s hemsida har medlem rätt att reklamera enligt vanliga konsumenträttsliga regler.
Leveransvillkor
Inpasseringskortet kan hämtas på Step In AB:s anläggningar under gällande bemanningstider. Medlem åtar sig att ange korrekta kontaktuppgifter då denne genomför sitt köp på hemsidan och att därefter
uppdatera uppgifterna så snart de ändrats.
Betalning och säkerhet
Betalningen sker på Step AB:s hemsida med köparens bankkort, VISA eller Mastercard. Pengarna dras direkt från medlems konto i samband att transaktionen godkänns. All information rörande
transaktionerna skickas enligt 3D Secure, Verified by VISA, Master Card Secure Code och är krypterade. Avtal tecknade med månadsbetalning betalas via autogiro, varvid den första betalningen och ev.
avgift sker med ovan angivna kort. Medlem åtar sig att i omedelbar anslutning till köpet uppdra åt sin internetbank att lägga upp ett autogirokonto med Step In AB som betalningsmottagare. Medlem svarar
för de avgifter som uppkommer när överenskommen månadsbetalning ej går att genomföra.
Avtalstid
Avtalet är ett tillsvidare avtal och löper vidare till dess uppsägning sker. Uppsägning kan endast ske per hel kalendermånad och skall ske senast två (2) månader innan uppsägningen är avsedd att träda i
kraft. Vid graviditet eller sjukdom som omöjliggör träning kan efter särskild överenskommelse mellan medlemmen och Step In AB betalningen frysas den tid läkarintyget gäller, dock längst i sex (6) på
varandra följande månader. Vid frysning av avtalet debiterar Step In AB en administrationsavgift.
Step In AB förbehåller sig rätten att omgående avbryta detta avtal i det fall medlem inte uppfyller överenskommelsen i enlighet med detta avtal. I det fall medlem har en företags- alternativt
studerandekoppling och medlem inte längre omfattas av tecknat företagsavtal alternativt inte längre studerar, höjs avgiften till ordinarie pris och avtalet löper vidare.
Kontakt
Kontaktuppgifter anges på det kvitto som erhålls i samband med köpet.
AUTOGIROMEDGIVANDE
Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras på angivet bankkonto, på begäran av nämnda betalningsmottagare (Step In AB), för överföring till densamma. Uttag får göras tidigast på betalningens förfallodag. Jag skall
senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Banken är inte skyldig att
pröva behörighet av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.
Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast på bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar på förfallodagen är jag medveten om att de kan innebära att betalningar inte blir
utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Om skuld uppstår förbehåller sig Step In AB
rätten att utan anmodan dra hela summan för skulden.
Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren
Om jag inte medger ett uttag skall jag i första hand kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen och informera om detta.
Stopp av medgivandet
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken två bankdagar före förfallodagen. Detta skall göras på en särskild blankett eller via annan rutin som
anvisas av banken. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett
stopp inom två månader upphör mitt medgivande till den betalningsmottagaren.
Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) dagar efter det att jag återkallar det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagaren
eller skriftligt meddelande till banken.
Bankens medgivande
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto kan användas 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 från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även
betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till Autogirot.
Bankgirocentralen BGC AB
Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens
uppgifter till ett adressregister.
ANNAN BETALARE OCH MEDLEM
Följande villkor om Autogiro- eller fakturadebitering vid månadsbetalning är ett tillägg till angivna Autogiromedgivande och medlemsavtal.
Betalning via Autogiro
Avtalat månadspris förutsätter betalning via Autogiro. Om Autogirobetalning av någon anledning inte kan ske skickas påminnelsebrev. Step In förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift på 50 kr.
Avtalat månadspris som inte betalas efter påminnelse från Step In, debiteras ytterligare dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag, därefter överlämnas betalningen till inkasso.
Medlem förbinder sig tillse att likvida medel finns på ovan angivet konto den 28:e varje månad. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor, ny avisering sker endast vid ändring (t ex betalningsdag,
belopp eller betalningssätt).
Betalningsdag och aviseringar

Betalning skall ske den 28:e i varje månad och denna betalning gäller påföljande kalendermånad. Avisering av betalningarna enligt Autogiroavtalet anses gjorda tillsvidare genom dessa
villkor. Ny avisering sker framledes endast om ändring skulle ske beträffande betalningsdag, betalningssätt eller belopp att betala (prisändring).
Betalningsavbrott vid månadskontrakt med Autogiro

Om Medlem underlåter att tillse att medlemmens till autogiro anslutna konto har erforderliga medel för täckande av månadsavgift kommer Step In att uppmana medlemmen att omgående
och senast inom 10 dagar tillse att månadsavgiften betalas. Annars kommer medlemmen att avstängas från träning till dess betalning skett. Medlem/Annan betalare kommer vid försenad
inbetalning att debiteras ränta, administrativa avgifter, påminnelseavgifter mm på samma sätt som gäller i första stycket i dessa villkor. Vid upprepade uteblivna betalningar anser Step In
AB att medlemmen brutit kontraktsvillkoren. Om Medlem blir avstängd pga att avtalade träningsavgifter ej erlagts innebär detta inte att träningstiden under avstängningen fryses utan den
förbrukas som vanligt. Medlem förbinder sig att tillse att likvida medel finns på ovan angivet konto den dag autogirodragningen ska ske, Vid betalning via autogiro (månadsbetalningar)
måsta man till Step In AB kunna tillhandahålla ett privat, svenskt kontonummer. Företagskonton godkännes ej.

Annan betalare och det egna betalningsansvaret

Vid tecknandet av medlems avtalet mellan medlem och Step In AB åtog sig annan person betalningsansvaret för månadsinbetalningarna för träningsabonnemanget. Den andra betalaren
kan när som helst avbryta betalningarna avseende medlems avtalet utan särskild uppsägning och utan att ange skäl. Om så sker, blir betalningsansvaret automatiskt den tränandes för att
fullgöra de obligatoriska betalningarna. Annan betalare är endast ett betalningsåtagande och berörs ej av rättigheter och skyldigheter angivna i avtalet.
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