
Medlemsavtal hos Gymmix 
Träningscenter i Borås AB

TEXTA TYDLIGT
Namn: |   Personnummer:

Bostadsadress: |   Postnummer: |   Postort:

E-postadress: |   Mob tfn:

Underskrift

Namnförtydligande

Borås  20_____ - _____ - _____

Gymmix Träningscenter i Borås AB
Org nr: 556690-9486

Telefon: 033 - 140 999
Hemsida: www.gymmix.nu
E-post: reception@gymmix.nu
Adress: Getängsvägen 26 B 50468 Borås

 Dina personuppgifter kommer att registreras i vårt medlemsregister och följer GDPR, General Data Protection Registration.

Allmänt om autogiro
Ditt träningskort delbetalas månadsvis via autogiro. Vid bundet träningskort förbinder du dig att betala minst 12 löpande kalendermånader, därefter sker 
dragningarna via autogiro till dess att avtalet sägs upp av endera parter*. Under de 12 första månaderna är avtalet skyddat mot eventuella prishöjningar. Efter 
de 12 första månaderna sker eventuella prisändringar automatiskt enligt gällande prislista. Obundet kort löper på tills uppsägning sker. Obundet kort är ej 
skyddat från eventuella prishöjningar. 
Du kan upp- och nedgradera ditt träningskort när som helst i månaden. Observera att nedgradering ej kan göras förrän avtalstiden löpt ut (gäller för bundet 
träningskort). Nedgradering av obundet kort har två månaders övergångstid på aktuellt avtal. 

Betalning
Vid uppstart av nytt avtal betalar du medlemsavgift. Vid första betalning via autogiro sker en dragning på innevarande månad samt nästkommande månad. 
Därefter sker betalningen månadsvis via autogiro den 28:e varje månad tills avtalet sägs upp, enligt ovan. Om täckning saknas vid dragningstillfället görs ytterligare 
tre försök. Vid obetald avgift spärras kortet tills avgiften betalas. Vid upprepade betalningsanmärkningar vid bundet kort har Gymmix Träningscenter rätt att 
avbryta autogiroavtalet och debitera resterande avgift via kontantfaktura. För obundet kort gäller då uppsägningstid vilket innebär resterande dagar av månaden 
plus två fullständiga månadsbetalningar.

Medgivande för autogiro
Bifogad blankett från Autogirocentralen skall fyllas i av betalningsansvarig för avtalet där korrekta uppgifter anges och ett godkännande av villkoren för 
autogiro hos Gymmix Träningscenter genomförs. Vid eventuellt byte av bankuppgifter skall nytt medgivande fyllas i och lämnas in annars avslutas avtalet och 
resterande avgift för avtalet debiteras via kontantfaktura. 

Medlemsavgift
För samtliga avtal tillkommer en medlemsavgift på 150 kr som betalas per kalenderår. 

Uppsägning av autogiro
Uppsägningstiden för samtliga avtal är två fullständiga betalningsmånader. Uppsägningen görs skriftligen, via blankett på plats eller mail (uppge namn, 
personnummer, medlemsnummer och orsak till uppsägning). Tagg lämnas in efter avslutat medlemskap. 

Övrigt
Vi gör inga återköp av genomfört köp. Frysning av kort genomförs på förfrågan vid sjukdom (intyg krävs) eller graviditet. 

*Du är skyldig att meddela Gymmix Träningscenter om dina studier avslutats/ändrats efter att din bindningstid löpt ut.

Jag godkänner att mina personuppgifter finns i Gymmix Träningscenters medlemsregister, enligt GDPR, General 
Data Protection Registration. 

Bundet avtal.    Jag har tagit del av Gymmix Träningscenters avtal kring autogiro och förbinder mig här med enligt 
detta avtal. Avtalet går ej att bryta innan avtalstiden går ut. 

Obundet avtal. Jag har tagit del av Gymmix Träningscenters avtal kring autogiro och förbinder mig här med enligt 
detta avtal. Avtalet löper på tills uppsägning lämnas in skriftligt.  

Målsmans underskrift (för medlem under 18 år)

Elin BGS
Överstruket
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