
       
Anläggning 

 
Medlem 
Personnummer 

 □ Ordinarie □ 16-17 år □ 14-15 år   □ 
ID -kontroll    Ok  /  Signatur 

Förnamn 

 

Mobiltelefon 

Efternamn 

 

Företag 

Gatuadress 

 

Medlemsstatus                      

                □ Nyköp              □  Förnyelse        Postnummer                                                              Postadress 

 

E - post 

 

Jag har tagit emot medlemstag 

Signatur:  

 

Betalning 
 
För de tjänster SA24 tillhandahåller ska 
Medlem erlägga betalning (inkl. moms) 
enligt det alternativ som anges. 
 

 
Medlemsavgift, obligatorisk, inkl medl.kort/tag 

Belopp SEK       

   

 
Förskottsbetalning autgiro eller årsavgift 

Belopp SEK 

 

 
Personlig Träning: 

Belopp SEK 

 

 
Totalt att betala: 

Belopp SEK 

 

Datum för avtalsstart  ( år - mån -dag ) Datum för första autogirering (år - mån - dag) Löpande månadsavgift, ordinarie pris Kampanjpris  Kampanjpris t o m 
                                        

 

Medgivande om autogiro från eget bankkonto 
Medlemmens Bank 

 

Bankens Clearing nummer Medlemmens Kontonummer  

Betalningsmottagare 

Friskvård 24 AB (Studioaktiv 24) 

 

Särskilda bestämmelser 
Genom att signera nedanstående regler / förordningar medger jag att jag läst och förstått innebörden av dessa samt  
är fullt medveten om att SA24 har rätt att dra in medlemskapet ifall överträdelser begås. 
 

Jag ska visa hänsyn vid träning mot grannar och andra medmänniskor i lokalen och i 
närområdet av lokalen, dvs prata i normal samtalston, inte släppa vikter eller viktmagasin utan 
att följa med i rörelsen samt visa hänsyn mot grannar när jag kommer till eller lämnar lokalen. 

Sign: 

 

Jag är medveten om att det pågår dygnet runt kamerabevakning i lokalen och ger härmed mitt 
godkännande till det. Vid eventuell polisanmälan kommer materialet att överlämnas till polisen. 

Sign: 

 

Jag är också införstådd med att görs rondering av personal som utför medlemskontroller, 
därför måste jag alltid ha min medlems-tag tillhands, väl synlig. 

Sign: 

 

Jag får aldrig, under några omständigheter, släppa in någon annan än mig själv - överträdelse 
leder till omedelbar avstängning. Vid problem eller akuta situationer kontaktar jag personalen. 
(Se § 13 på omstående sida om gäst.) 

Sign: 

 

Jag har tagit del av Autogirovillkoren och är införstådd med dem. Jag är också införstådd med 
att SA24 kan fakturera mig återstående belopp om pengar inte finns på kontot angiven 
betalningsdag. Vid fakturering har SA24 rätt att ta f n 95 kr i faktureringsavgift. Om påminnelse 
därefter måste skickas har SA24 rätt att ta 60 kr i påminnelseavgift och därefter inkasso-
kostnader enligt lag. Jag riskerar också att bli avstängd tills betalning är erlagd. För aktivering 
av spärrat kort uttas ytterligare en avgift på 200 kr. 

Sign: 

 

Jag lämnar medgivande enligt GDPR vilket berättigar SA24 att använda mina personuppgifter i 
SA24:s datoriserade medlemsregister, samt i förekommande fall lagra personuppgifterna enligt 
Bokföringslagen (1999:1078). 

Sign: 

 

Underskrifter 
Jag har tagit del av avtalets innehåll ovan och på baksidan av detta formulär (inkluderar även autogiromedgivande) och 
godkänner detta. 
Ort Datum ( år - mån - dag ) 

 

Ort  Datum ( år - mån - dag ) 

Medlemmens underskrift 

 

Representant / SA24 

Underskrift Målsman 

 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

Mitt kort omfattas av: 
Typ av avtal: _________________________________________________ 

□12 mån bindningstid       □Ingen bindningstid 



 
 

AVTALSBESTÄMMELSER FÖR MEDLEMSKAP I SA24 
Medlem och Friskvård 24 AB, org.nr. 556754-8507, nedan kallat SA24, 
sluter härmed avtal enligt av kund vald medlemsform. Följande medlemsformer finnes:  
Dygnet runt kort med bindningstid, Dygnet runt kort utan bindningstid samt  
Dagskort med bindningstid. SA24 tillhandahåller träningsmöjligheter enligt nedan  
mot betalning för något av ovanstående kortformer enligt överenskommelse på  
omstående sida. 
 
§ 1 Betalning och Prisändringar 
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Medlem är personligen 
betalningsansvarig mot SA24. Endast privatpersoner är godkända som betalare via autogiro. 
Företagskonton godkännes ej. 
Månadsavtalen via autogiro är skyddade mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på ökning 
av mervärdesskatt, under ev. bindningstid. För avtal som löper tillsvidare ska prishöjning meddelas 
minst 60 dagar i förväg genom att meddelande anslås på SA24:s hemsida och på anläggningen. 
Förskottsbetalda träningskort kan inte prisändras i efterhand. Kampanjavtal som betalas via 
autogiro ändras automatiskt efter den avtalade kampanjtidens slut, och senast efter ev. 12-
månadersperiod, till aktuellt ordinariepris. 
 
§ 2 Avtalstid och uppsägningsregler 
Medlemsavtal med bindningstid är bundna i 12 månader från avtals tecknande. 
Månadsbetalningsavtal med bindningstid övergår till tillsvidareavtal efter 12-månadersperioden om 
inte uppsägning sker av endera parten. Uppsägning av autogiro-avtal ska ske personligen vid någon 
av SA24:s anläggningar eller genom skriftlig uppsägning till SA24:s huvudkontor, adress Per 
Håkanssons väg 38, 241 38 Eslöv. Uppsägningstiden är 3 månader på alla autogiro-avtal. 
Medlemskap kan alltid uppsägas av SA24 utan uppsägningstid vid medlemsbrott mot någon av 
avtalets bestämmelser, varvid medlemmens betalningsskyldighet för hela resterande avtalsperiod 
består. 
 
§ 3 Överlåtelse av medlemsavtal 
Vid överlåtelse av medlemsavtalet ska överlåtande medlem erlägga 250 kr i administrativ avgift till 
SA24. Övertagande medlem skall erlägga obligatorisk medlemsavgift om sådan inte tidigare 
betalats av övertagande medlem. Överlåtelse av ett medlemsavtal kan endast ske en gång, d v s den 
som övertagit ett medlemsavtal kan inte överlåta det i sin tur. Endast kontant betalade 
medlemsavtal kan överlåtas. 
 
§ 4 Avstängning av medlem 
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kan Medlem avstängas från träning tills 
betalning sker. För öppning av spärrat kort uttas avgift. 
 
§ 5 Minimiålder och identifiering 
Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år.  Minimiålder för att teckna autogiro är 18 år. 
Studioaktiv 24 tillåter dock tränande från året de fyller 16 år mot tecknande av ett tilläggsavtal som 
skrivs under av målsman. I detta fall kan träningskort betalas kontant eller läggas upp på autogiro 
via målsmans konto. Studioaktiv 24 tillåter tränande från året de fyller 14 år mot tecknande av ett 
tilläggsavtal som skrivs under av målsman samt att Målsman måste träna tillsammans med 
medlemmen med ett eget avtal. I dessa fall kan den tränande teckna ett löpande autogiro till 
kampanjspris. Från autogirering som avser januari året den tränande fyller 16 år höjs månadspriset 
till ordinarie pris med fortsatt löpande bingningstid. Alla under 18 år måste även boka en timme 
med Personlig Tränare för att få börja träna på Studioaktiv 24. Först efter detta träningstillfälle 
startar träningskortets giltighetstid. 
För Autogiroavtal krävs svenskt personnummer, svenskt privat kontonummer och giltigt svenskt 
ID-kort. Helårsbetalat avtal kräver giltigt ID-kort. 
 
§ 6 Medlemsregistrering samt ändring av namn, telefon, kontonr mm 
Medlem som besöker SA24 ska vid varje tillfälle registrera sig genom dragning av medlems-tag. 
Om Medlem förlorar sin medlems-tag eller denna skadas så att den blir tekniskt obrukbar skall 
detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då ordnar en ny mot en ersättning om 150 
kr. Medlem är skyldig att omgående underrätta SA24 vid ändring av medlems namn, adress, 
telefonnummer, bank och kontonummer mm. 
 
§ 7 Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm SA24 ansvarar inte för förluster pga stöld, 
inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars eller andra besökares 
tillhörigheter. Vid stöld eller skadegörelse görs som regel polisanmälan, och allt bevakningsmaterial 
lämnas till polisen. SA24 ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem pga 
olycksfall eller till följd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist på agerande. 
 
§ 8 Hälsotillstånd 
Varje Medlem och dennes gäst (se nedan under § 13) ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är 
sådant att de utan risk kan deltaga i träning hos SA24. 
 
§ 9 Trivselregler och träningsföreskrifter 
Det åligger Medlem och gäst (se nedan under § 13) att följa gällande trivsel-regler och att följa de 
anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen 
eller muntligen av SA24:s personal. Medlem förutsätts alltid vid besök på träningscentrat uppträda 
på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Om Medlem inte följer föreskrifter och 
regler förbehåller sig SA24 rätten att säga upp medlemskapet. I sådana fall förbehåller sig SA24 
även rätten att genast fakturera medlem hela resterande del av ev. kvarvarande tid på 
årsabonnemang och därefter 3 månadsavgifter. 
 
§ 10 Uteslutning av medlem 
SA24 förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. 
 
§ 11 Praktiska ändringar 
SA24 förbehåller sig rätten att, under förutsättning att detta meddelas genom anslag i SA24 lokaler, 
göra ändringar av öppettiderna. SA24 har rätt att vidtaga ändringar i lokalerna och beträffande 
utrustningarna. 
 
§ 12 E-post och personuppgiftsbehandling 
I och med det att Medlem lämnat sin e-postadress godkänner hon/han att SA24 skickar information 
till henne/honom. SA24 lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter i en 
databas. Dessa uppgifter behandlas av SA24 enligt GDPR. Medlem ger genom att fylla i denna 
uppgift sitt samtyckte till sådan databehandling och att SA24 får lämna ut uppgifter för att kunna 
tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden till Medlem. 
 
§ 13 Provträning 
Medlem har, en gång per år, rätt till att ta med en gäst för provträning. Observera att detta skall 
göras när receptionen är öppen, så att vår personal kan registrera gästen. 

§ 14 Doping 
SA24 förbehåller sig rätten att vid misstanke om användning av otillåtna preparat kräva av Medlem att uppvisa ett 
negativt testresultat från läkare för att medlem ska få fortsätta träna hos SA24. 
 
§ 15 Sjukdom eller graviditet 
Vid långtidssjukskrivning eller graviditet kan medlemsavtalet frysas. Detta kräver läkarintyg. Medlemsavtalet 
fryses i minst 3 månader och maximalt 12 månader. Därefter fortsätter avtalet att gälla. Frysningar av 
medlemsavtal görs ej i efterhand. 
 
§ 16 Automatiserad kameraövervakning 
SA24 tillämpar kameraövervakning vid inpassering/utpassering och i träningslokalerna. Medlem och 
förekommande gäst är införstådda härmed och godtar att kameraövervakning sker. 
 
AUTOGIROMEDGIVANDE (§17-24 gäller endast när medlem tecknat avtal med Autogirobetalning) 
 
§ 17 Medgivande om uttag 
Jag medger att uttag får göras på framsidan angivna bankkonto, på begäran av på framsidan nämnda 
betalningsmottagare, för överföring till denne. Uttag får göras tidigast på betalningens förfallodag. Jag skall senast 
bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla betalningar som skall göras på 
förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Banken är inte 
skyldig att pröva behörighet av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttag får jag på 
kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank. 
 
§ 18 Om pengar saknas på kontot 
Har jag inte senast på bankdagen för betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för mina 
betalningar på förfallodagen är jag medveten om att detta kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om 
betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den 
skuld som därigenom uppstår. Om skuld uppstår förbehåller sig SA24 rätt att fakturera hela summan för skulden 
mot en faktureringsavgift om f n 95 kr. 
 
§ 19 Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren 
Om jag inte medger ett uttag skall jag i första hand kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före 
förfallodagen och informera om detta. 
 
§ 20 Stopp av medgivandet 
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken två bankdagar 
före förfallodagen. Detta skall göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När jag 
stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet 
blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett 
stopp inom två månader upphör mitt medgivande till betalningsmottagaren. Om makulerande av medgivande sker 
är medlem fortfarande skyldig att betala resterande belopp till SA24 under ev. fortlöpande bindningstid samt 3 
månadsavgifter. 
 
§ 21 Återkallelse av medgivandet 
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) dagar efter det att jag återkallar det. Om 
jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagaren eller genom skriftligt 
meddelande till banken. 
 
§ 22 Bankens medgivande 
Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto kan användas för autogiro.  
 
§ 23 Rätten att avbryta mina betalningar via Autogiro 
Banken får, men är inte skyldiga att, avbryta min anslutning till Autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt 
belopp på mitt konto för mina betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även 
betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till Autogiro. 
 
§ 24 Bankgirocentralen BGC AB 
Bankgirocentralen BCG AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att 
uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett 
adressregister. 
 
ÖVRIGT 
Följande villkor om autogiro- eller fakturadebitering vid månadsbetalning är ett 
tillägg till ovan angivna autogiromedgivande och medlemsavtal. 
 
Betalning via Autogiro 
Avtalat månadspris förutsätter betalning via autogiro. Om autogirobetalning inte kan ske skickas faktura avseende 
den förfallna månadsavgiften varvid tillkommer en fakturaavgift på f n 95 kr. Sker inte betalning enligt faktura 
skickas betalningspåminnelse varvid uttas en påminnelseavgift på f n 60 kr. För avtalat månadspris som inte 
betalas efter faktura från SA24 debiteras dröjsmålsränta från autogirots 
förfallodag enligt lag. Efter påminnelse överlämnas kravet till inkasso och SA24 har rätt till ersättning för 
inkassokostnader enligt lag. 
 
Betalningsdag och aviseringar 
Betalning skall ske den 26:e varje månad och denna betalning gäller för kommande kalendermånad. Om 
betalningsdag infaller på en helgdag sker dragningen på kundens konto påföljande bankdag. Om medel för 
betalning ej funnits på medlemmens konto den 26:e kommer ytterligare dragning utföras den 27:e. Om medel för 
betalning ej heller finns på medlemmens konto detta datum kommer en tredje dragning att ske den 28:e. 
Medgivandet till betalning genom automatiskt bankgiro tecknas på detta avtals framsida. Avisering av 
betalningarna enligt autogiroavtalet anses gjorda tillsvidare genom dessa villkor. Ny avisering sker endast om 
ändring skulle ske beträffande administrativa avgifter, betalningsdag, betalningssätt eller belopp att betala 
(prisändring). Ny avisering sker endast genom att anslås på SA24:s hemsida och på anläggningen. Se § 1 ovan. 
 
Betalningsavbrott vid månadskontrakt med Autogiro 
Om Medlem underlåter att tillse att medlemmens till autogiro anslutna konto har erforderliga medel för täckande 
av månadsavgift kommer SA24 att anmoda medlemmen genom att skicka faktura att omgående och senast inom 
10 dagar tillse att månadsavgiften betalas. Annars kan medlemmen komma att avstängas från träning till dess 
betalning skett genom att medlemskortet spärras. För öppnande av 
spärrat kort uttas en avgift om f n 200 kr samt fakturaavgift på f n 95 kr. 
 
Medlem kommer vid försenad inbetalning att debiteras ränta, administrativa avgifter, påminnelseavgifter mm enl 
ovan. Vid upprepade uteblivna betalningar anser SA24 att medlemmen brutit kontraktsvillkoren och obetalade 
månadsavgifter samt resterande del av ev. kvarvarande bindningstid och därefter 3 månadsavgifter förfaller till 
betalning och kan genast faktureras. Om Medlem blir avstängd pga att avtalade månadsavgifter ej erlagts innebär 
detta inte att medlemsavtalet under avstängningen fryses utan den förbrukas som vanligt. 

 

Sammanfattning av allmänna autogirobestämmelser och tillämpad kravrutin Autogirobetalning den 26:e varje månad / faktura med betalning inom 10 dagar mot 95 kr faktureringsavgift / betalningspåminnelse med 60 kr avgift och 
eventuell dröjsmålsränta från förfallodagen den 26:e / därefter inkasso. Öppnande av spärrat kort 200 kr samt fakt. avg 95 kr Avtalat månadspris förutsätter betalning via autogiro. Om dragning inte kan ske kommer faktura att skickas ut. 
Denna faktura ska betalas utan ytterligare anmodan innan förfallodagen. SA24 förbehåller sig rätten att debitera en fakturaavgift på 95 kr per avi. Om medlem inte betalar i rätt tid, har SA24 rätt att från förfallodagen tillgodoräkna sig 
dröjsmålsränta enligt lag. Avtalat månadspris som inte betalas efter faktura och påminnelse från SA24 överlämnas till inkasso. Kort med bindningstid löper vidare efter 12 månader om inte medlem säger upp avtalet  3 månader 
dessförinnan. När avtalet övergått till tillsvidareavtal gäller 3 månaders uppsägningstid. Medlem förbinder sig att tillse att likvida medel finns på ovan ingivet konto  den 26:e varje månad. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa 
villkor, ny avisering sker endast vid ändring (t ex adm. avgift, betalningsdag, belopp eller betalningssätt). 


