MEDLEMSVILLKOR
§1 AVTAL OCH MEDLEMSKAP
§1:1 AVTAL FÖR MEDLEMSKAP
Ett medlemsavtal ligger till grund för samtliga medlemskap hos UFIT. Avtalet
ska innehålla medlemmens namn, personnummer, adress, telefonnummer
och e-postadress. I särskilda fall måste avtalet kompletteras med uppgifter för
annan betalare. I avtalet specificeras typ av medlemskap, betalningssätt och
startdatum för medlemskap. Medlemmen ska omgående underrätta UFIT om
dessa ändras under pågående avtalsperiod. Om medlemmen under pågående
autogiroavtal byter bank eller kontonummer flyttar medlemmen själv över
medgivandet till sin nya bank eller kontonummer. Detta görs inte av UFIT.
Avtalet skrivs under av både medlemmen och UFIT. Avtalet upprättas sedan i
två (2) exemplar varav medlemmen erhåller en kopia och UFIT behåller
originalet.
§1:2 MEDLEMSSKAP
Samtliga medlemskap är strikt personliga. Man kan endast stå som medlem
på ett medlemsavtal med UFIT för aktuell tidsperiod. Minimiålder för att
självständigt teckna medlemskap är 18 år. Från och med det år man fyller 16
får man på egen hand träna hos UFIT. Från det år man fyller 8 får man träna i
sällskap med målsman eller av målsman utsedd myndig person.
Typ av medlemskap tecknas i medlemsavtalet. Medlemskap är på 12
månader. Betalar medlemmen via autogiro löper medlemskapet vidare
månadsvis med en uppsägningstid om två månader. Typ av medlemskap kan
inte ändras under avtalstiden.
§1:3 TYP AV MEDLEMSSKAP
I medlemskap GYM får medlemmen träna obegränsat i gymmet samt använda
omklädningsrum.
I medlemskap HELHET får medlemmen träna obegränsat i gymmet samt
använda omklädningsrum. Dessutom har medlemmen förmånen att en gång
per månad boka ett tillfälle med naprapat, personlig tränare eller massör.
Detta tillfälle ska bokas med minst 7 dagars varsel. Icke utnyttjat tillfälle kan
inte ackumuleras till kommande månader utan anses som förbrukat.
Medlemskap FAMILJ ger fyra familjemedlemmar (två vuxna och två barn
mellan 8-18 år) rätten att träna obegränsat i gymmet samt använda
omklädningsrum. Undantag gäller för barn mellan 8-16 år. Dessa får inte
använda träningsmaskiner utan medgivanande av ansvariga på UFIT. De
uppmanas istället att använda fria vikter eller enligt UFIT lämplig utrustning
samt kroppsegen belastning. Ett medlemsavtal tecknas per familjemedlem.
§1:4 UPPGIFTER OM ANNAN BETALARE
För personer som inte fyllt 18 år och vill teckna medlemskap krävs målsmans
medgivande. Målsman tar på sig det övergripande ansvaret för
medlemsavtalet. UFIT kan där med vända sig direkt till målsman i alla frågor
som rör detta avtal. Målsman har genom detta avtal själv inte tillgång till UFITs
lokaler. Medlemmen blir ägare till medlemskapet även om målsman har
betalat. Om den minderåriga fyller 18 år under avtalsperioden övergår vid
denna brytpunkt automatiskt ansvaret till denne och målsmans ansvar
bortfaller samtidigt.
§1:5 AV UFIT ÄNDRADE TRÄNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
UFIT förbehåller sig rätten att vid särskilda tillfällen bedriva verksamhet som
utbildningar, gruppträning och andra evenemang i gymmet.
§1.6 FOTOGRAFI TILL KUNDREGISTER
Vid tecknande av medlemskap tas ett digitalt foto som kopplas till
kundregistret.
§2 PRISER, KAMPANJER OCH INTERNETKÖP
§2:1 PRISER FÖR MEDLEMSKAP
Priset för de olika medlemskapen är alltid det som anges i UFITs gällande
prislista. Priser anges alltid i SEK och är inklusive moms.
§2:2 PRISÄNDRINGAR
Tecknade medlemskap via autogiro är skyddade mot prishöjningar, utom de
som beror på ökning av mervärdesskatt under hela den avtalade perioden.
Förskottsbetalda avtal kan inte prisändras i efterhand.
§2:3 KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN
Vid kampanjer och andra erbjudanden gäller avtalat pris under avtalsperioden.
Vid förlängning av avtal justeras priset enligt ordinarie gällande prislista.
§2:4 RABATTERAT PRIS
Medlem som tecknat avtal till rabatterat pris är alltid skyldig att omgående
meddela UFIT om grunden till rabatten upphör. Medlem är skyldig att kunna
bevisa att man har rätt till rabatten.
§2:5 STARTAVGIFT
Startavgiften är en administrativ kostnad som tillkommer vid tecknande av nytt
medlemskap. Vid förlängning av kontant betalat medlemskap tillkommer en ny
startavgift enligt gällande prislista.
§2:6 ÅNGERRÄTT VID INTERNETKÖP
Du har enligt lag 14 dagars ångerrätt när du köper varor och tjänster på
Internet. För att utnyttja din ångerrätt får du inte ha använt kortet för träning
eller brutit en originalförpackning. Ångerrätten gäller från den dag då ditt köp
genomförs via Internet.
§3 ÄNDRINGAR AV AVTAL
§3:1 FRYSNING AV AVTAL
Det är tillåtet att frysa medlemskapet vid sjukdom. Detta måste dock styrkas
av med läkarintyg. Läkarintyget måste intyga att du inte får utsätta dig för
fysisk aktivitet samt vara tidsbestämt. Frysningen av medlemskap innebär att
medlemmen inte betalar den månad denne är sjuk och gäller från och med
den dag som intyget lämnas in. Intyget måste lämnas före den 20:e aktuell
månad. Frysning kan inte ske i samband med avstängning.
§3:2 ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSKAP
Medlemskap kan överlåtas till annan person förutsatt att denna tecknar ett nytt
medlemskap på 12 månader. Vid överlåtelse av medlemskap ska övertagande
medlem betala en startavgift till UFIT enligt gällande prislista.
§4 IN- OCH UTPASSERING, LARM OCH TRIVELREGLER
§4:1 INPASSERING
När medlemmen besöker UFIT ska denne varje gång registrera sin
nyckelbricka mot avläsaren och därigenom få klartecken att komma in på
anläggningen. Om medlemmen förlorar sin nyckelbricka eller denna skadas så

att den blir tekniskt obrukbar ska detta omgående anmälas till UFIT, som då
utfärdar en ny nyckelbricka mot en administrativ avgift på 200 SEK.
Det är inte tillåtet att låna ut sin nyckelbricka eller på annat sätt släppa in en
annan person. Detta gäller även om personen i fråga uppger att den har ett
giltigt medlemskap. UFIT förbehåller sig rätten att stänga av medlem som
olovligen tar med eller släpper in en annan person in i UFITs lokaler. De
förskottsbetalda medlemsavgifterna återbetalas inte om detta sker. Den
person som olovligen tar sig in i UFITs lokaler utan giltig nyckelbricka kommer
att kunna polisanmälas för olaga intrång. Oannonserade kontroller kommer att
ske. Detta gäller inte vid annonserade ”öppet hus”.
§4:2 UTPASSERING
När medlemmen lämnar UFITs lokaler ska denne se till att ytterdörrar går i lås.
§4:3 LARM
UFITs lokaler är larmade och anslutna mot larmcentral dygnet runt. Det är
medlemmens ansvar att se till att inte utlösa larm genom oaktsamhet.
§4:4 TRIVSELREGLER
Det åligger alla medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och att
följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning
som meddelas, skriftligen eller muntligen av UFITs personal. Medlem
förutsätts alltid vid besök på UFIT uppträda på ett sätt som inte stör andra
medlemmar eller personal. Om medlem använder utrustning på ett oförsiktigt
eller felaktigt sätt, så att utrustningen skadas, blir medlemmen
ersättningsskyldig för den skadade utrustningen. UFIT förbehåller sig rätten att
omgående avsluta gällande medlemskap om medlemmen bryter mot de
gällande trivselreglerna.
§5 KAMERAÖVERVAKNING
UFITs lokaler är kameraövervakade. Medlemmen godkänner härmed närvaro
av övervakningskameror och att dessa inte kränker den personliga
integriteten.
§6 AUTOGIROKUNDER
Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som ska debiteras finns tillgängligt
på angivet konto. Vid tecknande av medlemskap med autogirobetalning
medger medlemmen sitt godkännande att dennes konto belastas enligt
bankens regler varje månad.
§7 UTEBLIVEN BETALNING
Vid uteblivben betalning förbehåller sig UFIT rätten att stänga av medlemmen
tills att full betalning enligt detta avtal erhållits.
§8 ANSVAR FÖR MEDLEMMARS ÄGODELAR, OLYCKSFALL M.M
UFIT ansvarar INTE för förluster pga. stöld, inbrott eller annan anledning, inte
heller för skador på medlemmens eller andra personers tillhörigheter. UFIT
ansvar inte för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra
medlemmar eller andra personer. UFIT rekommenderar medlemmar att teckna
en egen försäkring.
§9 DOPING, LÄKEMEDEL, NARKOTIKA & ALKOHOL
UFIT tar stark ställning mot användande, innehav och försäljning av
dopingklassade preparat (anabola androgena steroider etc.), läkemedel (för
icke medicinskt bruk), narkotikaklassade ämnen och alkohol. Ovanstående
accepteras inte av UFIT vare sig hos medlemmar eller hos personal. Den
medlem som ertappas med missbruk, innehav eller försäljning av dylika
preparat stängs av från all träning på UFIT med omedelbar verkan varvid
samtliga förskottsbetalda avgifter förverkas. Autogirobetalning upphör
omgående. Slumpvisa och riktade drog- och dopingtester för att identifiera
missbruk kan förekomma av både medlemmar och personal. Vägran att
genomgå ett sådant test leder oavkortat till avstängning där straffskalan är
densamma som om man lämnat ett positivt test.
§10 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
I och med att medlem lämnat sina kontaktuppgifter godkänner medlemmen att
UFIT skickar relevant information till denne. UFIT lagrar med automatisk
databehandling samtliga ifyllda uppgifter till en databas. Dessa uppgifter
behandlas av UFIT enligt personuppgiftslagen. Medlem ger genom att teckna
detta avtal sitt samtycke till sådan databehandling och att UFIT får skicka
information om olika tjänster och erbjudanden till medlem. UFIT kommer inte
att lämna ut dessa uppgifter till tredje part.
§11 HÄLSOTILLSTÅND
Varje medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att den
utan risk kan träna hos UFIT.
§12 FORCE MAJEURE, TEKNISKT FEL MM.
§12:1 FORCE MAJEURE
UFIT ersätter inga kostnader jämtemot medlemmen i de fall där den inte kan
träna när omständigheter innefattar krig, krigsliknande händelser,
inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd,
strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.
§12:2 TEKNISKT FEL MM.
UFIT kan inte garantera lokalens tillgänglighet vid händelser som t.ex.
strömavbrott, brand, vattenskador eller andra oförutsägbara händelser. Vid
sådana avbrott utgår ingen kompensation eller ersättning.
§13 TVIST
Uppstår tvist mellan medlemmen och UFIT skall parterna i första hand försöka
komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till
allmänna reklamationsnämnden om tvisten. Medlemmen och UFIT äger dock
alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

