
 
 

1 
 

MEDLEMSAVTAL KLUBBELVA AB 
Medlem     Medlemsnummer: 

Personnummer E-post 
 
 

Förnamn Telefon bostad Telefon mobil  
 
 

Efternamn Arbetsplats (samt vid fakturering även adress) 
 
 

Gatuadress  
 
 

Postnummer Ort 
 
 

 

 

Medlemskap 

Medlemsform Ev. Företagspartner 
 
 

 

Betalning 

Medlemsavgift. Belopp sek inkl moms Datum för avtalsstart 
 
 

   
    Kontant hela summan                      Autogiro                          Faktura 
 
*Autogirobetalningar löper tillsvidare efter den obligatoriska avtalsperioden. Uppsägningstiden är 30 dagar  

Medgivande om autogiro – medlem (betalningsmottagare: KlubbElva AB, org.nr 556750-5275) 

Clearingnummer Kontonummer Bank 
 
 

*Autogirobetalningar löper tillsvidare efter den obligatoriska avtalsperioden. Uppsägningstiden är 30 dagar. 

  

Medgivande om autogiro – annan betalare (betalningsmottagare: KlubbElva AB, org.nr 556750-5275) 

Clearingnummer Kontonummer Bank 
 
 

Förnamn Efternamn Personnummer 
 
 

Gatuadress Postnummer och ort Telefon 
 
 

Annan betalares underskrift Namnförtydligande 
 
 

 

Underskrift 

Jag har mottagit mitt medlemskap och tagit del av detta  Hur fick du information om KlubbElva? 

avtals innehåll (inkluderar även autogiro - medgivande) och       Tips från annan medlem, vem:______________________ 

villkoren på sida 2 och godkänner detta.            Annat, vad?_____________________________________ 

Ort Datum 
 
 

 Medlemmens / målsmans underskrift 
 
 
 
 
 

Namnförtydligande 
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Villkor för medlemskap i Klubbelva AB 

§ 1 Medlemskap 
Medlemskapet är personligt och ger medlemmen full rättighet att utnyttja KlubbElvas utvalda träningsutbud eller annan, utsedd av KlubbElva, 

likvärdig leverantör av träning. Medlemskortet, tillsammans med en personlig kod, ger tillgång till träningsanläggningen när denna är obemannad. 

KlubbElva är öppet alla dagar på året med reservation för eventuella ändringar vid sommar, jul eller andra helgdagar. Medlem ska vid varje besök 

registrera sig genom kortdragning. Medlem får inte släppa in någon annan, inte ens annan medlem (undantaget barn som självständigt kan vänta 

utan att störa annan medlem), när lokalen är obemannad. Medlem ska följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av 

utrustning som beskrivs skriftligen eller muntligt. Medlemmarna ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i 

aktiviteterna hos KlubbElva. Åldergränsen är 15 år (det år man fyller), tidigare åldersgräns kan godkännas vid rekommendation och läkarintyg. 

§ 2 Avgifter 
Priset för de olika medlemsavtalen är alltid det som anges i KlubbElvas prislista för var tid. Medlemskap via autogiro är alltid skyddat mot 

prishöjningar under bindningstid, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt, under hela den obligatoriska perioden. KlubbElva har ett antal 

rabattnivåer, medlem som tecknat medlemskap till rabatterat pris är alltid skyldig att omgående meddela KlubbElva om grunden för rabatten 

upphört. 

§ 3 Betalningssätt, avtalstid, uppsägning och ångerrätt 
Betalning sker kontant/faktura för hela träningsperioden eller månadsvis via autogiro i efterskott. Månadsautogirobetalning löper tillsvidare efter 

den obligatoriska bindningstiden. Uppsägningstiden är 30 dagar. Vid köp av 10-kort är giltighetstiden 6 månader. Vid köp av månadskort och 

medlem väljer att förlänga sitt avtal med ordinarie bindningstid, så betalas 200 sek tillbaka på månadskortets avgift. 

§ 4 Autogiromedgivande och debitering 
Medlem eller annan betalare godkänner att autogirouttag får göras (för träningsavgiften och av medlem godkända extra tjänster) från angivet 

bankkonto på begäran av KlubbElva överföring till densamma. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens 

räkning. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela medlem eller annan betalare i förväg om begärda uttag. Meddelanden om 

gjorda uttag får medlem eller annan betalare via kontoutdrag från sin bank. Medlem eller annan betalare förbinder sig att ha tillräckligt med pengar 

på bankkontot innan förfallodag varje månad (den 27:e varje månad eller fredagen innan om den 27:e är en helgdag). Detta medgivande gäller 

även om medlem eller annan betalare får annat kontonummer eller byter bank. Om täckning saknas och påminnelse skickas gällande utebliven 

betalning tillkommer 50 kr (inkl moms) i påminnelseavgift för varje tillfälle. Genom tecknande av detta medlemskap ger medlem KlubbElva 

rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part. 

§ 5 Medlemskort samt ändringar av personfakta 
Om en medlem förlorar sitt medlemskort eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart kan ett nytt medlemskort erhållas mot en ersättning av 

50 kr (inkl moms). Medlem ska omgående underrätta KlubbElva om ändring av sina och ev. annan betalares adressuppgifter, telefonnummer, 

bank, kontonummer och e-post. Medlemskort som skadats ska returneras till KlubbElva. 

§ 6 Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall 
KlubbElva ansvarar inte för förluster pga. Stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. 

KlubbElva ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem pga. Olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist på 

härpå. 

§ 7 Sjukdom eller graviditet 
Vid långtidssjukskrivning eller graviditet kan medlemskapet frysas, i förskott. Detta kräver läkarintyg 

§ 8 Avstängning och uteslutning av medlem 
KlubbElva förbehåller sig rätten att utan angivande skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade 

förskottsinbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av ev. innestående träningstid. Detta kan 

ske vid utlåning av medlemskort och kod till obehöriga, ha släppt in andra än sig själv i lokalen, användning av otillåtna preparat (innebär 

omedelbart 2 års avstängning), uppträdande på ett sätt som stör övriga medlemmar, personal eller gäster och misskötsel och/eller åverkan av 

träningsutrustning. 

§ 9 Praktiska ändringar och avbokning av gruppträning 
KlubbElva förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, bemanning, öppettider och medlemsvillkor genom anslag i lokalen. Medlem som uteblir från 

bokad gruppträning eller för sen avbokning debiteras med 50 kr (inkl moms). Avbokning av gruppträning ska ske senast 4 timmar innan utsatt 

starttid av gruppträningspass. 

§ 10 Medlemsregistrering och personuppgifter 
Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta medlemsavtal godkänner medlem denna registrering och tillåter KlubbElva 

att informera om verksamheten och erbjudanden inkl från samarbetsparter. På KlubbElva genomförs löpande behörighetskontroller, så medlem 

ska alltid kunna legitimera sig vid besök i lokalen. De personuppgifter som medlem lämnar kommer även att användas till administrering av 

information till marknads – och kundanalyser samt statistiska analyser av närvarofrekvens, besökstider mm. 

§ 11 Aktivering av larm 
Medlem som befinner sig kvar efter stängning och aktiverar larmet blir ersättningsskyldig för utryckningskostnaden. 

§12 Alkoholförtäring 
Alkoholförtäring i lokalen är inte tillåten.  

   


