Avtalsvillkor för medlemskap
1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Gym ParaTi i Skillingaryd (”gymmet”) och
mellan den person (”kunden”) som är namngiven i medlemsavtalet. Avtalet är personligt och kan inte
överlåtas och innefattar deltagande i gymmets utbud under rådande öppettider.
2. Avtals- och bindningstid
Gymmet erbjuder medlemskap med avtalsperioder om 3, 6, 12 eller 24 månader. Avtalet gäller för
den period som överenskommits mellan parterna. Om medlemskapet inte sägs upp fortsätter det att
gälla löpande en månad i taget under samma villkor, med förbehåll för eventuella prisjusteringar.
3. Priser och betalning
Priser för medlemsavtal framgår av Gym ParaTi vid var tid aktuell prislista. Startavgift (f n 200 kronor)
tillkommer vid nytecknande av avtal. Gymmet erbjuder fakturering, kontant betalning (kort eller
Swish) av hela avgiften eller månatlig betalning – i förskott - via autogiro eller kort. Särskilt
medgivande krävs för detta (gäller avtal från 6 månader och längre). Om en medlem avslutar sitt
medgivande utan att meddela detta tas en administrativ avgift på 200 kronor ut, detta faktureras
tillsammans med resterande avgift.
När ett företag åtar sig att betala avgiften kan detta ske mot faktura efter sedvanlig kreditprövning,
betalningsvillkor 20 dagar.
Om annan person eller företag som påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningen är
kunden solidariskt betalningsansvarig.
Gym ParaTi förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter,
påminnelsekostnader och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.
4. Prisjusteringar
Prisjustering av löpande avtal kan komma att ske, detta sker normalt vid årsskifte och ska meddelas
medlemmen skriftligt (via mail) senast 35 dagar innan det träder ikraft. Medlemmen är skyddad mot
prisjusteringar under den valda avtalsperioden. Gymmet förbehåller sig rätten att utföra
kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som gymmet inte kan påverka.
Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjning.
5. Minimiålder
Minimiålder för att teckna avtal är 18 år och för att träna på gymmet måste du vara 15 år. För
tränande som inte fyllt 18 år krävs att målsman tecknar avtal för dennes räkning.
6. Medlemsbricka/tagg
Inpasseringskort/tagg är personligt och får inte nyttjas av någon annan. Det är endast betalande
medlem eller gäst godkänd av gymmet, som får vistas i lokalerna under angivna öppettider. Förlorad
eller skadad tagg ska rapporteras till gymmet, ersätts av ny mot en kostnad av 100 kronor.
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7. Vistelse i lokalen
Träning under obemannade tider kan endast ske med ett giltigt medlemskap, medlemmen åtar sig
genom detta att lämna lokalerna senast vid den tid som angetts som stängningstid.
Det är endast betalande medlemmar eller gäster godkända av gymmets representanter, som har rätt
att vistas i lokalerna. Om medlem släpper in någon obehörig i lokalen, dvs begår ett avtalsbrott, kan
detta komma att innebära omedelbar avstängning.
8. Trivsel- och träningsregler
Det ligger på varje medlem och gäst att följa gällande trivselregler och andra föreskrifter gällande
träningsutrustning m m. Dessa regler finns anslagna i gymmets lokaler och på www.parati.se
Medlemmar förutsätts alltid visa hänsyn och respekt gentemot varandra och personal, samt inte
uppträda på ett sätt som kan anses störande.
9. Hälsotillstånd
Medlemmar och gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta
i aktiviteter och träna på anläggningen.
10. Ändring av personuppgifter
Kunden är skyldig att omgående meddela gymmet ändring av namn, adress, telefonnummer och
andra lämnade kontaktuppgifter.
11. Ansvar för ägodelar och olycksfall
All träning och användning av utrustning på gymmet sker på egen risk och på eget ansvar. Gym
ParaTi ansvarar inte för skador eller olyckor som medlem händelsevis förorsakas under sin vistelse i
gymmets lokaler, inte heller för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning.
12. Kundregister
Alla kunder registreras i en databas och genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den
registreringen. Syftet med registreringen är att kunna tillhandahålla och administrera de kundsystem
som används. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
13. Kameraövervakning
Kameraövervakning av ingång och anläggning kan komma att ske. Syftet är att förebygga och utreda
eventuella brott, samt skapa en trygg och säker miljö för medlemmar och instruktörer. Endast
behörig personal kommer att ha tillgång till filmat material. Ingen ljudupptagning sker och filmning
förekommer inte i omklädningsrum, duschar eller toaletter.
14. Begränsad träningsmöjlighet/praktiska ändringar
Gym ParaTi ansvarar inte för utebliven möjlighet att träna i gymmets lokaler beroende på
omständigheter utanför gymmets kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk,
naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller liknande fall.
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Gymmet förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Förändringar av
säsongsmässig art kan förekomma, dessa annonseras via Facebook, Instagram och hemsida.
15. Doping
Försäljning och användning av dopingklassade preparat leder till omedelbar avstängning. Ingen
återbetalning av medlemsavgift sker.
16. Tvist
Svensk lag tillämpas på detta avtalsförhållande. Förekommer tvist gällande tolkning eller tillämpning
av detta avtal, skall parterna i första hand försöka lösa detta genom överenskommelse.
17. Uppsägning
Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut, ingen återbetalning sker om avtalet sägs upp i
förtid.
Uppsägning av autogiroavtal och konto-/kreditavtal med bestämd avtalsperiod ska ske minst en
månad innan avtalstidens utgång. Om detta inte sker fortsätter det gälla löpande med en månad i
taget med samma villkor och prisnivå som det fasta avtalet, med förbehåll för eventuella
prisjusteringar enligt punkt 4.
18. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från
angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Gym ParaTi, för överföring till denne.
Jag medger även att jag har tillgodogjort mig de trivsel- och träningsregler som finns och att jag är
medveten om att brott mot dessa kan innebära avstängning.
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