Medlemsvillkor
1. Medlemskapet är fortlöpande och tillsvidare ikraft. Medlemskapet har en (1) månads uppsägningstid.
För personer under 18 år krävs vårdnadshavarens underskrift.
2. Medlemskapet kan pausas för bestämd tid, dock för minst en månad.
För pausande av medlemskap görs en skriftlig anhållan minst en hel kalendermånad på förhand.
Specialtillfällen, tex vid insjuknande eller vid olycksfall kan medlemskapet pausas med snabbare tidtabell.
Medlemskapets paus träder alltid ikraft det första datumet i månad och avslutas månadens sista datum.
3. Medlemskapet är i kraft en (1) hel kalendermånad från uppsägningsdatumet med debitering enligt
prislistan. Medlemskapet avslutas månadens sista datum & uppsägningen lämnas in skriftligt.
Kostnader för medlemskapet och anslutningsavgiften finner du i vår prislista. Tiden för medlemskapet
debiteras enligt prislistan. Vid eventuella prisförändringar meddelas kunden senast 2 månader innan de
nya priserna träder i kraft.
4. Medlemskapets pausande eller uppsägning av medlemsskapet träder ikraft från tidpunkten, då alla
skriftliga dokument är ifyllda och undertecknade.
5. Medlemskap finns 4 olika. Medlemskapstyp kan ändras fram till månadens 15:nde och träder ikraft från
följande kalendermånad.
6. 6 & 12 månaders medlemskap fortsätter som fortlöpande medlemskap ifall inget annat
överrenskommet. Tidsbegränsade medlemskap innehåller max 1 månads medlemskapspaus.
7. Motionscentrets medlemmar har rätt att bjuda in en vän för pröva på träning. Samma vän kan endast
besöka motionscentret kostnadsfritt endast en gång.
Framöver debiteras träningen enligt prislistan. Våra medlemmar ansvarar för att medtagna gäster följer
motionscentrets regler. Ifall motionscentrets medlemmar, olovligt, bjuder in gäster debiteras medlemmen
på träningsavgiften såväl för egen som för gästen / gästernas del. Ifall händelsen upprepas kan
motionscentret upphäva medlemskapsavtalet.
8. Medlemskapet är personligt. Medlemskortet bör alltid medvara vid gymmet.
Motionscentrets medlemmar bör kunna styrka sin identitet vid kontroll.
Vid borttappat medlemskort bör personal kontaktas.
Om kortet används av någon annan än medlemskapets innehavare, och kortet inte blivit anmält som
borttappat, följer en skriftlig anmärkning samt debitering för varje träningstillfälle, såväl för medlemmen
som kortinnehavaren. Ifall händelsen upprepas kan motionscentret upphäva medlemskapsavtalet som en
direkt följd.
9. Motionscentret förbinder sig att informera, minst en månad på förhand, om förändring av moms eller
andra dylika kostnader från myndigheternas sida som påverkar kostnaderna för medlemskapet.
10. Vid försenade medlemskapsavgifter har motionscentret rättighet att enligt avtal debitera
förseningsränta samt påminnelseavgift. Ifall betalningarna tvingas till indrivning, står
tilläggskostnadsansvaret hos kunden.
Ifall medlemmen, trots betalningspåminnelse, försummar sin plikt upphävs medlemsavtalet skriftligt som
en direkt följd.
11. Vid medlemskap via företagsavtal står kunden som privatperson ansvarig. Företag kan betala de
anställdas medlemskap enligt överrenskommelse.
Om kunden inte längre är anställd, eller om företaget avslutar sin sponsorering av medlemskap är
kunden ansvarig för att bekosta hela kostnaden själv framöver.
12. Som en förhandsinformation om kommande debiteringar står detta medlemsavtal, med information
om den månatliga kostnaden samt förfallodag.
Välkommen som medlem till Actlife! Vi gratulerar för ett bra val, en investering för din framtida hälsa!

