Avtalsbestämmelser
Provträningsperiod/Ångerrätt
Ångerrätt gäller i två kalenderveckor från och med det datum avtalet attesterats. Köparen
kan oavsett anledning bryta avtalet inom denna period. Uppsägningen sker då skriftligt
på anläggningen. Sista träningsdag innefaller samma dag som avtalet bryts. Vid kontant
betalning av träningskortet återbetalas samtliga erlagda månadsavgifter till köparen.
Provträningsperiod/Ångerrätt gäller inte för köparen vid överlåtelse av ett medlemsavtal.
Avtalstid
Köparen förbinder sig härmed att köpa ett träningskort av säljaren med 6, 12 eller 24
obligatoriska månader (efterföljande kalendermånader). Vid autogirobetalning löper
därefter avtalet månadsvis till och med att köparen avslutar avtalet, då efter gällande
uppsägningsregler.
Startdatum/Betalning
Vid kontant betalningsform erlägges hela summan för träningskortet kontant vid detta
kontrakts upplåtande. Vid kontant betalningsform innefaller startdatum den dagen
köparen önskar att börja träna. Vid autogirobetalning delas betalningen upp månadsvis
med 6,12 eller 24 obligatoriska dragningar. Autogirodragningar sker i förskott den 28:e
varje månad. Om avtalet attesteras innan, eller den 15:e gällande månad blir avtalsstarten
den 1:a nästkommande månad, första autogirodebitering blir den 28:e innehavande
månad. Köparen får därmed upp till 16 dagar på köpet. Om avtalet attesteras efter
den 15:e gällande månad blir avtalsstarten den 1:a ytterligare en månad senare, första
autogirodebitering blir den 28:e nästkommande månad. Köparen får därmed upp till 47
dagar på köpet.
Tillgänglighet
BalanZe erbjuder olika alternativ gällande köparens tillgång till BalanZe träningsanläggning.
Köparen kan välja att få tillgång till träningsanläggningen utan tidsbegränsning (Guld),
med hänsyn taget till aktuella öppettider. BalanZe erbjuder pensionärer samt studenter ett
rabatterat medlemskap med tillgång till träningsanläggningen utan tidsbegränsning (Silver),
med hänsyn taget till aktuella öppettider. För inköp av Silvermedlemskap krävs uppvisande
av studentintyg respektive pensionärsintyg. BalanZe erbjuder också ett dagtidskort (Brons).
Dagtid innebär att köparen har begränsningar avseende tillgängliga träningstider. Helgfri
måndag till fredag får inträde ske fram till kl. 15.00 och utträde måste ske senast 16.00.
Bronsmedlemmen kan träna andra tider, dock tillkommer en engångsavgift motsvarande
engångsträning enligt BalanZe vid var tid gällande prislista.
Uppgradering
Köparen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå
enligt BalanZe vid var tid gällande utbud av olika medlemskap. Vid uppgradering av ett
autogiromedlemskap skall köparen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre
nivån enligt BalanZe vid var tid gällande prislista. Om avtalet uppdateras innan, eller den
15:e gällande månad gäller uppdateringen från och med den 1:a nästkommande månad,
första autogirodebitering med ny månadsavgift, blir den 28:e innehavande månad. Om
avtalet uppdateras efter den 15:e gällande månad, gäller uppdateringen från och med den
1:a ytterligare en månad senare, första autogirodebitering, med ny månadsavgift, blir den
28:e nästkommande månad. Sker uppgradering av medlemskap under bindningstiden,
och har Köparen erlagt månadsavgifterna i förskott (kontant betalningsform), skall köparen,
för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna
för den tidigare nivån och den högre nivån enligt BalanZe vid var tid gällande prislista.
Uppgraderingen sker skriftligt på anläggningen.
Frysning
Vid sjukdom, skada, graviditet, militärtjänstgöring, arbete eller studier på annan ort, där inte
BalanZe finns (i detta fall krävs att köparen inte bor på ort där BalanZe finns) mot uppvisande
av intyg som specificerar start och slutdatum, kan kortet frysas. Intyget skall lämnas in på
anläggningen. Köparen kan tillgodoräkna sig ”frystiden” som då minst måste innefatta 1
kalendermånad och därefter hela kalendermånader, genom ett betalningsuppehåll efter de
6, 12 eller 24 obligatoriska autogiroöverföringarna. Ansökan om betalningsuppehåll skall
ske efter ”frystiden”, skriftligt på anläggningen. Sker ansökan om betalningsuppehållet
innan, eller den 15:e gällande månad sker betalningsuppehållet från och med den 28:e
innehavande månad. Sker ansökan om betalningsuppehåll efter den 15:e gällande månad
sker betalningsuppehållet från och med den 28:e nästkommande månad. Vid uppsägning
eller kontantbetalat träningskort läggs ”frystiden” på efter slutdatum.
Överlåtelse
Medlemsavtalet kan överlåtas till en annan person. Överlåtelse av ett medlemsavtal
kan endast ske om betalning av träningsavgift inträffat enligt avtalade betalningsvillkor.
Överlåtelse av ett medlemsavtal kan endast ske en gång. Den som övertagit ett
medlemskap kan inte överlåta det i sin tur. Övertagande medlem tar över skyldigheter
och rättigheter avseende ursprungsavtalet (se övriga avtalsbestämmelser). BalanZe
ansvarar inte för att marknadsföra överlåtelser. Köparen ansvarar själv för att finna en
spekulant som vill ta över medlemskapet. Sker överlåtelsen innan, eller den 15:e gällande
månad sker inga fler debiteringar för säljaren. Sker överlåtelsen efter den 15:e gällande
månad, blir säljarens sista betalning den 28:e samma månad. Överlåtelsen sker skriftligt
på anläggningen. Studentpris/pensionärspris uppgraderas till ordinarie pris om den som
övertar medlemskapet inte är studerande eller pensionär. Ordinarie pris justeras inte om
den som övertar medlemskapet är student eller pensionär.
Ändring
Köparen ska omgående underrätta anläggningen vid ändring av köparens namn,
adress, telefonnummer, bank, kontonummer m.m. Samtliga ändringar sker skriftligt på
anläggningen.
Uppsägning
Uppsägning kan ske först efter de 6, 12 eller 24 obligatoriska kalendermånaderna.
Uppsägning sker skriftligt anläggningen. Då köparen säger upp sitt medlemskap
innan, eller den 15:e gällande månad, blir sista betalningen den 28:e samma månad.
Sker uppsägningen efter den 15:e gällande månad, blir sista betalningen den 28:e
nästkommande månad.
Prisändring
Avtalet är skyddat mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på ökning av
mervärdes-skatt, under de första obligatoriska 6, 12 eller 24 månaderna, därefter kan
prishöjning ske.
Trivselregler
Köparen är skyldig att följa gymmets trivselregler/ordningsregler. I annat fall kan köparen bli
avstängd.

Ansvar
BalanZe ansvarar inte för förluster av, eller skador på, ägodelar. BalanZe ansvarar inte
för personskador som uppstått på grund av olyckor eller annan besökares agerande.
BalanZe ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på
omständighet utanför BalanZe kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas
eller övervinnas, såsom brand, vatten eller annan större skada på BalanZe träningscenter,
strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.
Utebliven betalning
Om betalning inte sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att avstängas
från träning tills betalning sker. Om betalning inte sker enligt avtalade betalningsvillkor
förbehåller sig BalanZe rätten att debitera en fakturerings- och påminnelseavgift på
50 kronor. Skuld som inte betalas efter påminnelse från BalanZe, debiteras ytterligare
dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag, därefter överlämnas betalningen till inkasso.
Medgivande till betalning via autogiro
Köparen medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av köparen
senare angivet konto, på begäran av BalanZe, för betalning till denne månadsvis den
28:e via autogiro. Köparen samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats
i detta medgivande behandlas av köparens betaltjänstleverantör, BalanZe, BalanZe
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av autogirotjänsten.
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är köparens
betaltjänstleverantör, BalanZe samt BalanZe betaltjänstleverantör. Köparen kan när som
helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta
köparens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i
samband med betalningar kan finnas i villkoren för det egna kontot.
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från köparens konto på
initiativ av BalanZe. För att köparen ska kunna betala via autogiro, ska köparen lämna
sitt medgivande till BalanZe om att denne får initiera betalningar från köparens konto.
Dessutom ska köparens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna
att kontot kan användas för autogiro och BalanZe ska godkänna betalaren som användare
av autogiro. Köparens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller
meddela köparen i förväg om begärda uttag. Uttag belastas köparens konto enligt de
regler som gäller hos köparens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren
från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på köparens begäran överflyttas till annat
konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Om så är
fallet ligger det på köparens ansvar att uppdatera anläggningen vid eventuella förändringar
av konto/kontouppgifter.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Köparen har rätt att när som helst återkalla medgivandet
genom att kontakta BalanZe eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av
medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara BalanZe tillhanda
senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara köparens betaltjänstleverantör
tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören. Om Köparen återkallar sitt samtycke, avslutas autogirotjänsten i
sin helhet. Om så är fallet skall köparen omgående erlägga en slutbetalning av resterande
obligatoriska avtalsmånader som en klumpsumma till BalanZe.
Rätten för BalanZe och köparens betaltjänstleverantör
att avsluta anslutningen till autogiro
BalanZe har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro trettio dagar efter det
att BalanZe underrättat köparen härom. BalanZe har dock rätt att omedelbart avsluta
köparens anslutning till autogiro om köparen vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller
om BalanZe bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i autogiro. BalanZe
har då rätt att omgående kräva in de resterande obligatoriska obetalda betalningarna, som
en klumpsumma. Kundens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta kundens anslutning
till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan köparens betaltjänstleverantör och
köparen.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton eller annan helgdag. Om den 28:e innefaller på en ”ickebankdag” kommer
köparens konto att belastas föreliggande bankdag.
Information autogirobetalning
Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar köparen sitt samtycke till att
betalningar som omfattas av detta avtal genomförs. Det obligatoriska 6, 12 eller 24
månaders medlemskap löper vidare efter 6, 12 eller 24 ordinarie betalningar om inte
köparen säger upp avtalet i enlighet med de regler som stadgas i detta avtal. Köparen
förbinder sig att tillse att likvida medel finns på angivet konto den 28:e varje månad.
Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor, ny avisering sker endast vid
ändring (t ex belopp eller kontouppgifter). Om autogirobetalning av någon anledning inte
kan ske skickas en faktura till köparen. BalanZe förbehåller sig då rätten att debitera
en fakturerings- och påminnelseavgift på 50 kronor per avi. Avtalat månadspris som
inte betalas efter påminnelse från BalanZe, debiteras ytterligare dröjsmålsränta från
förfallodagen enligt lag, därefter överlämnas betalningen till inkasso.
Täckning måste finnas på kontot
Köparen ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har
köparen inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir
utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får BalanZe göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Köparen kan på begäran få information
från BalanZe om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning
Köparen får stoppa en betalning genom att kontakta antingen BalanZe senast två
bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före
förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om köparen stoppar
en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt
tillfälle. Om köparen vill att samtliga framtida betalningar som initieras av BalanZe ska
stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

