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Jag har läst, förstår och godkänner härmed SKF:s Personalstiftelse, Kristinedals Träningscenters avtal:
Allmänt
Kristinedals Träningscenters allmänna villkor finns att läsa på hemsidan
(https://kristinedal.nu/priser/allmanna-villkor). Kristinedals Träningscenter har rätt att säga upp avtalet med
omedelbar verkan om kunden bryter mot dessa villkor. Ingen återbetalning av förutbetalda avgifter kommer
att ske, och Kristinedals Träningscenter har rätt att skicka slutfaktura på eventuell obetald
abonnemangsavgift fram till bindningstidens slut.
Träningskort
Abonnemang och klippkort gäller från och med det startdatum som anges i avtalet fram till dess att
uppsägning sker, dock minst fram t.o.m. bindningstidens sista dag, se ”Bundet t.o.m.”. Debitering sker så
länge som medlemskapet äger giltighet oavsett om medlem nyttjar Kristinedals Träningscenter eller ej.
Klippkort gäller 12 månader från inköpsdatum.
Alla träningskort och abonnemang är personliga. Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att göra
kontroller samt att kontrollera identitet på innehavare av passerhandling. Kristinedals Träningscenter har
ingen skyldighet att släppa in kund utan giltig passerhandling.
Förlorar kunden sin passerhandling (passerkort/-armband), eller skadas denna, så betalar kunden för en
ersättningshandling enligt gällande prislista.
Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt på träningskort som köps på plats hos oss, i fall du skulle ångra dig eller vara
missnöjd på något sätt. Ångerrätten innebär:
- För periodkort (månadskort, halvårskort, årskort): Vi återbetalar dig värdet av köpt kort, minus 1 (en)
månadsdebitering oavsett om du besökt oss under perioden eller ej.
- För klippkort (t.ex. bad, PT eller träning): Vi återbetalar dig värdet av kortet, minus de klipp som är
förbrukade. Dessa tillfällen debiteras till fullt pris enligt ordinarie prislista.
Ångerrätten för onlineköp gäller i 14 dagar från det att du som beställare genomfört köpet, oavsett vilken
tjänst du köpt, enligt distansavtalslagen (Lag 2005:59). Ångerrätten innebär:
- Att vi återbetalar dig till fullo så länge du inte förbrukat tjänsten, t.ex. utnyttjat dina köpta
träningstillfällen.
- Att nyttjade träningstillfällen dras av från återbetalning enligt samma villkor som gäller för
träningskort köpta på plats hos oss, se ovan.
För kund som önskar bryta avtalet i förtid av något skäl, kan nyttjad tid av abonnemanget räknas om till
gällande pris för månadskort, och därefter sägs abonnemanget upp.
Avtalsförändringar
Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att ändra i schema, priser och öppettider. Kristinedals
Träningscenter har rätt att vidta förändringar i lokalerna eller beträffande utrustning samt stänga av viss del
av tränings-/badverksamhet för renovering eller reparation. Vid behov kan simhallen stängas under en
period för underhåll. Kund ersätts inte för stängning av lokaler.
Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att ändra i villkoren i detta avtal, kunden måste dock
meddelas 30 dagar i förväg genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på Kristinedals hemsida.
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Du som kund är skyddad mot prisjusteringar under den fast valda avtalsperioden och ändring sker först när
denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är höjningar av moms eller andra
skatter och avgifter som Kristinedals Träningscenter inte kan påverka.
Vid ”force majeure” (t.ex. om det skulle uppstå krig, strejk, upplopp, brand eller översvämning) har vi rätt att
säga upp avtal med omedelbar verkan, utan att vara ersättningsskyldiga gentemot kund.
Frysning
Frysning av träningskort sker enligt Kristinedals Träningscenters Allmänna villkor, se hemsidan.
Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m.m.
Kristinedals Träningscenter ansvarar ej för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning. Inte heller
för skador på kunders tillhörigheter. Kristinedals Träningscenter är inte ansvarig för personskador som
åsamkats kund p.g.a. olycksfall eller till följd av annan kunds agerande eller brist därpå.
Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på
Kristinedals Träningscenter.
Dopning, narkotika och alkohol
Kristinedals Träningscenter arbetar aktivt mot dopning tillsammans med bl.a. Göteborgs Stad och Polisen.
Kristinedal förbehåller sig rätten att göra dopningstester. Kund är skyldig att medverka.
Vid misstanke om någon form av berusning har Kristinedals Träningscenter rätt att avlägsna personen från
anläggningen.
Personuppgifter
Kristinedals Träningscenter har rätt att be om fotolegitimation inför eller under vistelse på anläggningen, och
fotografera alla kunder vid tecknande av avtal, hyra av lokal och/eller vid köp av tjänst.
SKF:s Personalstiftelse behandlar persondata i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare
information om hur vi hanterar personuppgifter hänvisar vi till SKF:s Personalstiftelses Integritetspolicy, som
finns att läsa i sin helhet på kristinedal.nu.
Kortinformation
När du handlar hos Kristinedals Träningscenter behandlas betalningen av avtalsbunden extern leverantör,
som tillhandahåller en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All
kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk.
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Ordnings-, säkerhets- och trivselregler
Kristinedals Träningscenters ordnings-, säkerhets- och trivselregler finns till för att vi ska kunna erbjuda en
trygg, trivsam och säker miljö för kunder och personal på anläggningen. Genom att besöka anläggningen,
köpa någon produkt eller tjänst, och/eller hyra någon lokal av Kristinedals Träningscenter, förbinder sig kund
till att följa de regler som finns för anläggningen. Om du som kund bryter mot dessa regler har Kristinedals
Träningscenter rätt att stänga av dig med omedelbar verkan. Ingen återbetalning av förutbetalda avgifter
sker vid sådan avstängning.
Allmänna ordningsregler för träning och bad
- Inga väskor eller ytterskor är tillåtna i träningslokalerna, sporthallen eller simhallen, utan lämnas i skåp i
omklädningsrummet.
- Det är ej tillåtet att marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på Kristinedals
Träningscenter.
- Endast instruktörer och personliga tränare anställda av SKF:s Personalstiftelse får instruera och träna
kunder på Kristinedals Träningscenter.
- Kund ska lämna Kristinedals Träningscenter senast vid anläggningens stängning eller annan specifikt
angiven tid.
- Kommersiell fotografering och filmning på Kristinedals Träningscenter får enbart ske efter
godkännande från ansvarig. Fotografering och filmning för privat bruk är tillåtet förutsatt att:
o ingen annan kund kommer med i bild utan att personen i fråga tydligt godkänt detta
o ingen bild på annan kund publiceras på någon digital plattform utan att personen i fråga
tydligt godkänt detta
o ingen annan kund tar illa upp
o fotograferingen inte stör ordinarie verksamhet
I omklädningsrum och simhall är fotografering eller filmning aldrig tillåtet av säkerhets- och
integritetsskäl.
- Kvarlämnar kund saker i förvaringsskåp på Kristinedals Träningscenter efter tidpunkt för ordinarie
stängning, så äger Kristinedal rätten att öppna låset och tillvarata sakerna. Sakerna sparas i en månad.
Gym
- Väskor och ryggsäckar får ej medtas under träning på gymmet p.g.a. säkerhet vid brand.
- Använd endast inomhusskor i lokalen och rena träningskläder. Du får ej vara barfota.
- Utrustning och redskap ska hanteras varsamt. Efter användning ska utrustningen och redskapen alltid
hängas eller läggas tillbaka på dess plats. Upptäcker du att något är trasigt eller att något saknas
kontakta vår reception.
- Torka av träningsutrustningen efter användning med pappersservett och rengöringsspray.
- Använder du magnesium (kalk) ser du till att noga torka av efter dig.
- Respektera dina medtränande och håll en rimlig ljudnivå.
- Låt alltid andra kunder som tränar använda träningsutrustningen när du själv vilar.
- Visa hänsyn när du använder din mobiltelefon. Ha till exempel på ljudlöst när du tränar, ockupera inte
träningsutrustning när du surfar eller sms:ar och om du måste prata i telefonen vill vi att du visar
hänsyn till andra tränande.
- Barn under 12 år får ej vistas i gymmet p.g.a. säkerhetsskäl. Barn över 12 år får vistas i gymmet
tillsammans med ansvarande vuxen, förutsatt att barnet har ett giltigt juniorkort och den vuxne har
betalat för sitt besök. Från det att du fyllt 16 år får du träna på egen hand i gymmet.
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Simhall
- Kristinedals Träningscenter har inga badvakter och ingen bemanning i simhallen. Vid en nödsituation
använd den gröna knappen som sitter på varsin sida av bassängen. Säkerställ att du vet var de sitter
innan du går i bassängen. Undersök även var närmsta nödutgång är. Badvakta varandra, larma om du ser
att någon behöver hjälp.
- För att motionssimma i vår bassäng måste du vara simkunnig*.
- Det är 16-årsgräns** i simhallen. I simhallen får barn under 16 år endast vistas i sällskap med
medföljande betalade vuxen (18 år) som då ansvarar för övervakningen under vistelsen.
- Personer som inte är simkunniga är välkomna i sällskap med simkunnig betalande vuxen (18 år) och/eller
personlig simtränare (sim-PT) som då ansvarar för övervakningen under vistelsen. Den som är ansvarig
ska vara ombytt till badkläder och befinna sig i bassängen.
- Alla som befinner sig i simhallen ska ha duschat hela kroppen och vara ombytta till badkläder. Använd
aldrig underkläder i bassängen, utan endast badkläder i vattenanpassat material, d.v.s. badbyxor, bikini,
baddräkt eller burkini.
- Av hygieniska skäl sitter du alltid på en handduk vid bastubad.
- Dykförbud råder i bassängen då den har ett maxdjup på 1,8 meter.
- Visa hänsyn till andra gäster, hopp och lek undanbedes.
- Våra lokaler inklusive dusch- och omklädningsrum städas och underhålls av både manlig och kvinnlig
personal.
*Du ska kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg samt inneha allmänt badvett och säkerhet vid
vatten.
**Från det att du fyllt 16 år

Jag har läst och godkänner abonnemangsvillkoren.
Ort och datum: …………………………………………………………………………………
Underskrift:

…………………………………………………………………………………
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Autogiroavtal
Beskrivning
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av
betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande
till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska
betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för
Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg
om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens
betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan
på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan
betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan
allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta
bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle
avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet
lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt
uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av
betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller
beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att
betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning
på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för
betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande
bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar
före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som
anges av betaltjänstleverantören
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett
enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska
stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
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Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att
kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet
ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem
bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen
före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till
Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att
betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart
avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig
kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om
betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de
villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av
betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss
dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i
detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst
begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar
kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst
återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
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Villkor specifika för SKF:s Personalstiftelse, Kristinedals Träningscenter
Månadsavgiften betalas i förskott och det innebär att du betalar för resterande tid i innevarande månad
samt för nästkommande månad kontant i samband med tecknande av träningskort.
Autogiroavtalet gäller tillsvidare, med minsta bindningstid enligt separat träningskortsavtal. Efter avtalets
bindningstid kan avtalet sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Avtalet ska sägas upp skriftligen senast
den 27:e månaden innan sista dragning.
Autogirodragningarna för nästkommande månad sker vid varje månadsskifte (normalt mellan 27-31 dagen i
månaden) och gäller tills avtalet sägs upp av endera parten. Om täckning saknas vid ordinarie dragning görs
nya försök under de 3 (tre) bankdagar som följer på ordinarie datum för Autogirodragning. Om täckning
saknas vid samtliga försök till dragning räknas betalningen som väsentligt sen.
Att avsluta tjänsten Autogiro räknas inte som en uppsägning av ditt träningskort. Om du som kund avslutar
din giroöverföring utan giltigt skäl, eller är väsentligt sen med betalning efter påminnelse, förfaller
resterande avgifter till omedelbar betalning och överförs till inkasso. Uppkommande extra kostnader
debiteras dig som kund. Tills skulden är reglerad är träningskortet spärrat och du kan inte nyttja
träningsanläggningen.
Om fler än 3 (tre) månadsbetalningar under 12 månader är väsentligt sena, äger Kristinedals Träningscenter
rätten att neka dig som kund att använda Autogiro som betaltjänst. I dessa fall debiteras du resterande
årsavgift för ditt träningskort via faktura. Så snart eventuell skuld är reglerad så har du rätt att nyttja
träningsanläggningen inom ditt träningskorts giltighetstid.
Vid eventuell företagskoppling där uppsägning av kunds anställning sker höjs autogiroavgiften till ordinarie
pris och medlemskapet löper vidare.
Minimiålder för att teckna autogiroavtal är 18 år. För den som är under 18 år måste målsman stå som
betalare och skriva under avtalet.

Jag har läst och godkänner villkoren för betaltjänsten Autogiro:
Ort och datum: …………………………………………………………………………………
Underskrift:

…………………………………………………………………………………

