Allmänna villkor för medlemskap hos JJ Fitness AB
Dessa villkor träder i kraft 071020 och gäller tills vidare.
§ 1. Allmänt

§ 1.1 Dem allmänna villkoren gäller för att ingå avtal om medlemskap hos JJ Fitness AB och den
person som, med sitt namn, signerat och godkänt avtalet vid tecknandet av medlemskapet. Med
signatur och via verifiering av identitetshandling vid tillfället för signering av avtalet, godkänner
härmed personen för vilken medlemskapet avser samtliga paragrafer i dessa Allmänna Villkor.
Personen förbinder sig härmed att läsa, förstå och efterleva dessa villkor under hela tiden
personen innehar ett medlemskap hos JJ Fitness AB.

§ 1.2 Medlemskapet hos JJ Fitness AB är personligt. Själva medlemskapet och således även
medlemskortet/armbandet för inpassering får därför aldrig lånas ut eller överlåtas till någon
annan person.
För att teckna avtal via Autogiro måste du fyllt 18 år. Om du vill inneha ett medlemskap hos oss,
men ännu inte fyllt 18 år, krävs det att vårdnadshavare/målsman signerar och tecknar avtalet för
denne persons räkning. Både personen under 18 år och vårdnadshavare/målsman måste
närvara vid tecknandet av medlemskapet.
§ 1.3 Besökande till JJ Fitness AB:s anläggning skall ska alltid registrera sig vid ankomst. Detta
gäller alla medlemmar. Detta göres genom anmälan via läsaren i receptionen eller genom att
passera spärren med sitt medlemskort. Medlemmen är alltid skyldig att medtaga sitt
medlemskort/armband till anläggningen, samt att ha det tillgängligt under hela sin vistelse på
anläggningen. Vid eventuell kontroll är medlemmen alltid skyldig att visa upp sitt
medlemskort/armband på begäran av behörig personal på JJ Fitness AB. Detta innefattar
personal som vid tidpunkten för kontrollen bär arbetskläder med JJ Fitness AB:s logga på, samt
innehar en aktiv anställning hos företaget.

§ 1.4 Innehavare av medlemskap hos JJ Fitness AB är alltid skyldig att omgående meddela
företaget vid ändring av namn, adress, telefonnummer, mail eller andra kontaktuppgifter.
Meddela även om andra uppgifter du lämnat i avtalet skulle visa sig ha blivit felaktiga.

§ 2 Betalning

§ 2.1 Om en överenskommelse nåtts mellan JJ Fitness AB och en medlem om hur en betalning
skall gå till, skall betalningen ske på detta vis, samt med den summa om vilken parterna kommit
överens om. Avtalet skall även tecknas vid betalningstillfället, om ej extraordinära omständigheter
förekommer som därigenom förhindrar att avtal tecknas vid betalningstillfället.

§ 2.2 Om en medlem så önskar kan denne betala ett medlemskap i sin helhet vid ett och samma
tillfälle. Medlemskap löses på 1 (ett) år i taget och gäller från det datumet avtalet signeras. Hela
beloppet för aktuellt medlemskap skall betalas direkt vid signering för att detta sätt att teckna
medlemskap skall kunna vara möjlig. Om rabatt på valt medlemskap existerar vid tillfället för
tecknandet erhålls denna på det totala beloppet. Startavgift, köp av passerkort eller andra
avgifter om fattas ej av eventuella rabatter.

§ 2.3 Detta avser betalning via autogiro. Ett avtal om medgivande av autogirobetalning skall
tecknas vid uppstart av denna typ av betalplan. Alla betalningar sker månadsvis och avser
månaden efter betalningen är erlagd, alltså sker dragningen i förskott. Dragningarna sker vid
varje månadsskifte mellan den 25:e och den 31:e i månaden. Avtalet gäller tillsvidare.
Bindningstid är 1 år. Sägs inte avtalet upp efter att bindningstiden löpt ut, fortsätter avtalet att
löpa månadsvis och tills det sägs upp av endera partnern. Under bindningstiden råder en
prisgaranti för medlemmen. Detta garanterar att pristet förblir detsamma under bindningstiden.
När avtalet löpt ut och om en prisförändring har skett, ändras priset på autogirot till det nya priset
månaden efter att avtalet löpt ut. Skulle medlemmen önska förlänga sitt avtal med en ny
bindningstid, görs detta till det nya priset. När du köper ditt medlemskap med autogiro betalar du
startavgiften, samt för den första perioden fram tills den första ordinarie debiteringen. JJ Fitness
AB äger all rätt att debitera medlemmen erforderlig ränta enligt lag, administrativa avgifter,
påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Alla kostnader
kring försenad eller utebliven betalning belastar den enskilde medlemmen. Efter att ett eventuellt
inkassokrav löpt ut skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. JJ Fitness
AB förbehåller sig rätten att skicka ärendet direkt till Kronofogden, om JJ Fitness AB anser att det
föreligger själ för att agera på detta vis. Ingen vidare förklaring är skyldig att ges.
§ 2.4 Medlemskap till specialpriser, som t.ex. rabatt för pensionärer, studenter,
samarbetspartners eller dylikt och som betalas via autogiro, följer samma förfarande som
medlemskap i § 2.3. Om förutsättningarna är oförändrade vid bindningstidens slut, äger den
enskilde medlemmen rätt att teckna samma avtal som innehölls tidigare, om detta avtal
forfarande finns kvar i JJ Fitness AB:s sortiment. Studerande måste uppvisa giltig
studentlegitimation eller studentkort för att kunna teckna ett studentavtal. Skulle giltighetstiden på
studentkortet löpa ut under bindningstiden justeras priset på medlemskapet upp till ordinarie pris
automatiskt, månaden efter att giltighetstiden löpt ut på studentkortet, om ingen annan
överenskommelse har nåtts mellan parterna. Dessa villkor skall tydligt framgå i medlemmens
avtal.

§ 2.5 Särskilda villkor gäller vid betalning av evenemang, workshops, tävlingar och andra tillfälliga
tillställningar. Vilka betalsätt som gäller vid vilka tillställningar framgår tydligt vid varje
evenemang. Samtliga avgifter måste vara oss till handa innan evenemanget startar, om inget
annat anges. Ränta och avgifter tas ut i enlighet med villkoren i § 2.3.
§ 2.6 Skadestånd kan utkrävas om en medlem är grovt oaktsam med JJ Fitness AB:s ägodelar,
lokaler, inventarier eller annan egendom. Även för skador uppkomna på själva fastigheten och
som orsakats av medlem/medlemmar, utkrävs ersättning för reparationer, ombyggnationer,
material, transporter och alla andra kostnader för återställande av skadan/skadorna. Det görs en
polisanmälan i samband med skadeståndskravet, om JJ Fitness AB anser detta adekvat. Skulle
en enskild medlem hamna i en tvist av något slag med JJ Fitness AB fryses dennes medlemskap
tills dess att tvisten är löst. Alla kostnader kring detta belastar den enskilde medlemmen. Vid
utebliven betalning skickas ärende till Kronofogden för indrivning. Alla kostnader kring detta
förfarande påförs medlemmen.
§ 2.7 Om en enskild medlem av någon anledning blir fråntagen sitt medlemskap p.g.a. själ som
olika typer av brottslighet, skadegörelse, utebliven betalning, stöld, inbrott, fängelsevistelse, grov
oaktsamhet, hot, våld, efterlysning, försvinnande eller dylikt upphör själva medlemskapet att
gälla. I de flesta fall omnämnda här ovan äger heller ej den nu f.d. medlemmen längre tillträde till
anläggningen eller dess område, oavsett tid på dygnet eller dag på året. Alla kostnader för
avslutande av medlemskap påförs den enskilde medlemmen.
Vid olycksfall, plötsligt och oväntat försvinnande eller dödsfall avslutas medlemskapet efter
samtal med anhöriga. I dessa fall utgår inga ytterligare kostnader för den enskilde medlemmen.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

§ 3.1 Avslutande av autogiro måste göras skriftligen till JJ Fitness AB via mail. Adressen är
info@jjfotness.se
Uppsägningstiden är 1 månad plus resterande dagar av innevarande kalendermånad då
uppsägningen är oss till handa.
Förskottsbetalda medlemskap upphör att gälla efter det att tiden för den betalda tiden löpt ut.
Medlemmen är då närsomhelst fri att teckna vilket nytt avtal denne vill, förutsatt att den önskade
typen av medlemskap finns i vårt sortiment och att medlemmen uppfyller kraven för att få teckna
dessa.
§ 3.2 Medlemmar äga endast rätt att säga upp medlemskap de själva tecknat. Det är inte möjligt
att per automatik säga upp ett medlemskap å någon annans vägnar. Denna typ av uppsägning
måste föregås av en korrespondens mellan JJ Fitness AB och den som önskar avsluta ett
medlemskap. Om inget själ angivet i § 2.7 föreligger krävs en överenskommelse med JJ Fitness
AB innan ett avslut av någon annans medlemskap kan ske. I dessa fall fortsätter
medlemsavgiften att debiteras tills dess att medlemskapet är avslutat.
Målsman/Vårdnadshavare/Gode Män äger rätt att avsluta de medlemskap de varit med och
undertecknat, i likhet med förfarandet kring ordinarie medlemmar och villkor.

§ 3.3 Kunden har, efter genomfört köp, 14 dagars ångerrätt. Detta enligt lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Tidsfristen för att ångra sitt genomförda köp börjar
gälla dagen efter att kundens transaktion är genomförd. Skulle ångerfristens sista dag infalla
under lördag, söndag eller helgdag, förlängs denna tidsfrist till och med nästkommande vardag.
Observera att ångerrätten INTE gäller om kunden hinner påbörja något köpt medlemskap, börjat
bruka eller förbrukat en inköpt produkt eller på annat sätt tagit del av delar eller hela delen av en
tjänst.
§ 3.4 Om kunden önskar ångra ett köp skall detta göras genom att maila till info@jjfitness.se
inom den angivna tidsfristen i § 3.3. Du kommer att få en blankett som heter "Ångerblankett"
skickad till dig digitalt. Skriv ut denna. Fyll i denna och återsänd till "JJ Fitness AB, Östersjögatan
8, 274 33 Skurup". Blanketten skall vara oss tillhanda inom 5 (fem) arbetsdagar, från det att
ångerfristen löpt ut. Uppfylls inte detta krav anses ångerrätten vara förbrukad och kunden måste
då säga upp avtalet enligt § 3.1 och § 3.2. Det går bra att komma in och lämna blanketten
personligen på JJ Fitness AB:s anläggning. Blanketten lämnas i receptionen till personal.
Blanketten måste överlämnas till en fysisk person och får inte lämnas till annan person än
personal på anläggningen.

§ 3.5 Information till konsumenter och besökare:
Bolagets namn. JJ Fitness AB. Organisationsnummer: 559236-1710.
Medlemskap hos JJ Fitness AB avser huvudsyftet att, mot en medlemsavgift, få tillträde till JJ
Fitness AB:s anläggning. Huvudsyftet är att träna i lokalerna för att förbättra sin personliga hälsa.
Besökare vid evenemang eller för att få behandling behöver inte vara medlemmar för att få
tillträde. Dock äger inte besökare tillträde till hela anläggningen, utan endast speciellt anvisade
platser eller områden. Om personal ombeder en icke medlem att avlägsna sig från delar av eller
hela anläggningen skall denna uppmaning följas omedelbart. Om detta inte efterlevs faller
kvarvarande personer inom ramen för brottet "olaga intrång". Polisanmälan upprättas vid allvarlig
förseelse.
Medlemskap inköpt digitalt börjar gälla först när anläggningen har öppnat. Därefter gäller det
enligt den angivna tidsfristen för medlemskapet.
Efter att anläggningen har öppnar börjar inköpt medlemskap gälla omedelbart. Kunden har dock
14 dagars ångerrätt om inte medlemskapet börjat nyttjas. Därefter gäller normalt förfarande kring
uppsägning.
Kunden har rätt att reklamera en produkt/tjänst kunden inte är nöjd med. Detta skall göras
skriftligen till info@jjfitness.se. Varje fall av reklamation bedöms individuellt. Det åligger kunden

att bevisa att varan/tjänsten är felaktig eller att något utförts på ett felaktigt sätt. Om inte parterna
kommer överens hänvisas kunden till att pröva fallet antingen hos ARN eller civilrättsligt. JJ
Fitness AB tar inte på sig några som helst merkostnader kring detta förfarande. Skulle kunden
förlora en rättslig prövning i vilken instans som helt kommer samtliga kostnader kring detta att
påföras kunden. Om ärendet anses av JJ Fitness AB ha skadat företagets anséende kan
skadestånd komma att utkrävas.

§ 4. Överlåtelse, frysning och rabattering

§ 4.1 Överlåtelse av medlemskortet kan göras en gång på årskort och år.
Den nya medlem som övertagit medlemskapet kan i sin tur alltså inte överlåta detta medlemskap
någonsin. Överlåtelse är endast möjlig på förskottsbetalda medlemskap. Autogiro är ej möjligt att
överlåta. Då fordras ett avslut av medlemskap, samt ett nytecknande av den nya medlemmen. En
administrativ avgift på 300 SKR debiteras av JJ Fitness AB vid överlåtelsen av
medlemskapet. Den nya övertagande medlemmen skall, vid överlåtelsen, skriftligen acceptera JJ
Fitness AB:s Policy, dem Allmänna Villkoren för medlemskapet samt godkännas av JJ Fitness
AB.

§ 4.2 Medlemmar med autogiro kan alltid uppgradera sitt medlemskap under bindningstiden. Det
går ej att nedgradera under en pågående bindningstid.
De nya medlemskapet blir aktivt kommande kalendermånad efter att avtalet uppgraderades.
Bindningstiden påverkas ej av en/flera uppgradering/ar. Avtalet fortsätter sedan att löpa tillsvidare
med den nya, senaste uppgraderingen efter det att bindningstiden gått ut och tills avtalet sägs
upp av endera part.

§ 4.3 Medlemmar med kan frysa sitt medlemskap i maximalt 3 månader om året och uppdelat på
maximalt 2 perioder under en period om 12 månader. Vid varje frysning debiteras en
administrativ avgift om 200 SKR. Alla frysningar träder i kraft först nästkommande
kalendermånad efter att ansökan om frysning är oss till handa. Alla frysningar får sig tilldelat ett
slutdatum. Efter detta fortsätter avtalet att fortlöpa. Observera att bindningstiden förlängs med
samma antal månader som frysningen ägt rum.
Önskar medlemmen att förlänga sin frysning ytterligare (enligt reglerna kring frysning), måsta
medlemmen meddela oss detta senast den 15:e dagen i innevarande månad för ordinarie
dragning. Varje förlängning av frysningen debiteras med en administrationsavgift på 200 SKR.
§ 4.4 En medlem kan avkrävas intyg från sjukvården för att styrka behovet av en längre frysning,
utanför gällande villor i

§ 4.5. Om en längre utlandsvistelse krävs p.g.a. jobb, utlandstjänstgöring, diplomatiska uppdrag
eller andra synnerliga själ kan frysning, efter uppvisande av adekvata dokument, beviljas i
förlängd form. En administrationsavgift på 200 SKR. tas ut vid dessa tillfällen. Observera att
semester INTE är en accepterad anledning till frysning.

§ 4.6. Rabattkoder går ej att kombinera. Detta villkor gäller både för tillfällen att använda flera
rabatter på samma produkt eller någon typ av kombi-erbjudande. Endast en rabatt får påverka
ordinarie pris per produkt/tjänst.
§ 4.7. Presentkort är giltiga t.o.m. sista datum på kortet. Presentkort gäller i 1 år från inköp, om
inget annat anges vid köpet av kortet. Kortet går ej att växla in mot kontanter, utan kan endast

användas till att betala för tjänster/behandlingar på JJ Fitness AB, samt för att köpa produkter ur
vårt sortiment. Presentkort behandlas som ett betalmedel till ordinarie pris och ingen extra bonus
eller rabatt lämnas vid betalning med presentkort. Belopp som ej förbrukats vid sista
förbrukningsdag återlöses ej och räknas som förverkade. Skulle företaget av någon anledning
ansöka om konkurs, upphör samtliga presentkort att gälla och ev. kvarvarande belopp på dessa
kort går ej längre att nyttja. I dessa fall återlöses ej korten. Giltighetstiden på presentkort kan
förlängas mot en fastställd avgift. F.n.v. är denna avgift satt till 150 SKR. per månad och upp till
max 6 månader. Förlängningen måste ske innan kortets sista förbrukningsdag.

§ 5. Förändringar i pris

§ 5.1 Vid förändringar i prisbilden för produkter, medlemskap och tjänster meddelas detta via JJ
Fitness AB:s offentliga kanaler i så god tid som möjligt. De nya priserna för löpande medlemskap
börjar i dessa fall gälla nästkommande kalendermånad, efter det att beskedet lämnats ut. Till
våra officiella kanaler hör Facebook, Instagram och Hemsidan, samt information förmedlad på
anläggningen. Medlemskap med bindningstid kvar är skyddade mot prishöjningar tills dess att
bindningstiden löpt ut. Dock i max 1 år efter det att beskedet om prishöjningen meddelades.

§ 7. Hälsa, skador och ansvar

§ 7.1 Alla medlemmar och även övriga besökare till anläggningen och dess område, ansvara
själva för att deras hälsotillstånd är i sådant skick att de utan risk kan vistas och delta i JJ Fitness
AB:s evenemang, tävlingar, aktiviteter, workshops och dylikt. ALL TRÄNING SKER PÅ EGEN
RISK.
Alla medlemmar har en skyldighet att rå om och hålla efter sitt egna hälsotillstånd. JJ Fitness AB
ansvarar ej för någon typ av skador som uppkommit i samband med träning och andra aktiviteter
på anläggningen eller på området. Du som medlem påminns om att du, när du tecknat avtal med
oss, samtidigt godkänner vår Policy för Medlemmar. I den framgår tydligt vilket ansvar du som
medlem har vid vistelse hos oss på JJ Fitness AB. Denna paragraf gäller även externa aktiviteter
utanför anläggningen, men i JJ Fitness AB:s regi och där vi står som värd för evenemanget.
Ingen typ av ersättning utgår vid ev. skador. Dessa belastas av den enskilde medlemmens
personliga försäkringsskydd. JJ Fitness AB kan aldrig utkrävas på skadestånd eller annan typ av
ersättningskrav gällande personskador. Skulle detta ändå utkrävas inleds en rättslig process med
JJ Fitness AB som generell motpart. Först efter fällande dom anser JJ Fitness AB att ett
skadestånd kan utgå. Vid förlust i rätten för medlemmen påförs samtliga kostnader som
uppkommit för JJ Fitness AB den enskilde medlemmen. Om JJ Fitness AB anser att dess
anseende skadats p.g.a. rättsprocessen, men där vi går friade ur det hela, inleds ett förfarande
om krav på skadestånd av den enskilde medlemmen och andra eventuella motparter.
§ 7.2 Alla medlemmar som tackar vilken typ av medlemskap som helst hos JJ Fitness AB skriver
under på att de läst, förstått och accepterar företagets Policy för Medlemmar. Denna finna att
läsa i sin helhet på www.jjfitness.se
Denna Policy gäller tillsammans med dessa Allmänna Villkor, som ett underlag och är ett krav för
att få teckna medlemskap hos JJ Fitness AB.
§ 7.3 JJ Fitness AB har inget ansvarar för och ersätter inte förlust eller skada på
saker/ägodelar/tillhörigheter/personlig egendom som en enskild medlem medför till JJ Fitness
AB:s anläggning, evenemang (interna/externa) eller område. JJ Fitness AB rekommenderar alla
sina medlemmar att ta med värdesaker in i träningslokalen under träning, men att förvara dem i
enlighet med kraven som framgår i Policyn för Medlemmar.

§ 8. Ordningsregler

§ 8.1 Regler kring ordning, hygien, uppförande och trivsel framgår i Policyn för Medlemmar. Du
som medlem är skyldig att känna till och följa denna Policy ihop med dessa Allmänna Villkor.
Barn under 15 får inte vara på anläggningen utan sällskap av vårdnadshavare/förälder.
Under all träning skall medlemmar alltid bära kläder och skor som är avsedda för inomhusträning.
Medlemmar får aldrig bedriva konkurrerande verksamhet eller någon form av egen verksamhet i
våra lokaler. Detta leder till omedelbart avslut av medlemmens medlemskap, direkt
tillträdesförbud, samt adekvata rättsliga påföljder, samt skadeståndskrav.
Alkoholförbud och en strikt policy mot all form av doping och droger råder i våra träningslokaler.
Om en medlem bryter mot någonting som omnämns i § 8.1 utesluts medlemmen. Andra påföljder
kan, som sagt, tillkomma.
§ 8.2 Barn tillåts på de pass där det är tillåtet enligt föräldraansvar. JJ Fitness AB kräver att alla
barn under 15 år är under ständig uppsikt av sina föräldrar/vårdnadshavare. JJ Fitness AB har
inget som helst ansvar för medhavda barn till anläggningen. Vi kan heller aldrig krävas på någon
form av ersättning vid uppkomst av något som förorsakats av barn som vistas hos oss. Barnen
belastar sina personliga försäkringar vid samtliga typer av skada eller olyckshändelse, samt
skadegörelse. Ersättning kan komma att utkrävas om själ för detta föreligger. JJ Fitness AB äger
ensamrätt på att bedöma detta.
Inga personer utan medlemskap får någonsin vistas i området på andra sidan spärren eller i
VIPrummet utan särskilt tillstånd från JJ Fitness AB. Ofta krävs det att detta tillstånd är skriftligt.
Inga personer får under några som helst omständigheter vistas på JJ Fitness AB:s anläggning
eller område utanför ordinarie öppettider. Anläggningen är låst, larmad och kameraövervakad
nattetid. Även dagtid förekommer kameraövervakning med inspelning inne på anläggningen.
Larmet på anläggningen är direkt kopplat till larmcentral med utryckning. Samtliga dörrar och
fönster är larmade. Rörelsedetektorer finns i hela anläggningen. Samtliga saker av värde är
stöldmärkt med spårbart märk-DNA. DNA-märkning kan spåras av polis.

§ 9 Dopning

§ 9.1 JJ Fitness AB har nolltolerans gällande brukande och hantering av dopingklassade
preparat. Vid användande och hantering av dopingpreparat kommer medlem att stängas av med
omedelbar verkan. En polisanmälan kommer att upprättas. Alla kostnader i samband med
avstängningen påförs uteslutande den enskilde medlemmen. Vi hänvisar även till dopningslagen
(1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 10. Förändringar

§ 10.1 JJ Fitness AB förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider,
medlemsvillkor, utbyte av utrustning, schemaupplägg för passen, sortiment av medlemskap,
produkter, behandlingar och tjänster m.m.
JJ Fitness AB förbehåller sig rätten att stänga av vissa delar av anläggningen för t.ex. renovering,
reparation, underhåll och servicearbeten samt evenemang, pass och tävlingar. Förändringar
meddelas medlemmarna så snart som möjligt efter beslut. Förändringarna meddelas på sociala
medier, på anläggningen eller på hemsidan. Det är inte säkert att alla förändringar meddelas via
samtliga kanaler. Större förändringar meddelas i god tid före implementering.

§ 10.2 JJ Fitness AB förbehåller sig rätten att, efter ett varsel om 30 dagar, besluta om nya priser
på specialpass, startavgift, förlust av medlemskort, pris för passerkort/armband och avgifter för
sen/utebliven/ej avbokad närvaro på pass, PT-timmar, PT-Screening och behandlingar. Denna
information ges på hemsidan eller i gruppen för medlemmar på Facebook, samt på
anläggningen. Det är inte säkert att alla förändringar meddelas via samtliga kanaler.

§ 11. Legitimering

§ 11.1 För att få teckna autogiroavtal krävs ett svenskt personnummer, svenskt kontonummer
och ett giltigt svenskt ID-kort.

§ 12. Ångerrätt vid köp på internet

§ 12.1 Du som privatperson har enligt distansavtalslagen rätt att ångra eller reklamera ditt köp
inom 14 dagar efter mottagandet. Vid retur skall träningskortet vara oanvänt. Om du som medlem
ångrar ett köp är det viktigt att du tar kontakt med oss snarast. Vi hjälper till via mail, telefon eller
via receptionen i möjligaste mån. Spara alltid kvittot och vid skriftlig kontakt uppge alltid aktuell
produkt, inköpsdatum samt dina kontaktuppgifter.

§ 13. Företagsavtal

§ 13.1 Medlemmar som har ett företagsavtal, måste kunna uppvisa giltig dokumentation,
antingen i form av lönecheck, kontrakt eller på annat sätt bevisa anställning hos angivet företag
vid tillfället för avtalssignering vid köp av medlemskap. Medlemmen är skyldig att anmäla JJ
Fitness AB om anställningen upphör. Ersättningskrav, återbetalning och avstängning kan bli
aktuellt vid uppdagande om fusk med § 13.1.

§ 14 Parkering

§ 14.1. Intill vår anläggning finns ett fåtal parkeringsplatser. Dessa är endast till för besökande till
anläggningen och medlemmar.
Det finns gott om andra parkeringsmöjligheter i närområdet.

§ 14.2. Det är aldrig tillåtet att lämna bilen på parkeringen över natten. Parkering är endast tillåten
under anläggningens ordinarie öppettider.
§ 14.3. Följ gällande regler för skyltning. Det är inte tillåtet att parkera på handikapplats,
personalparkeringen, på gräsytor eller i lastzon. Parkering på dessa områden bötfälls
omedelbart. Böterna utfärdats av JJ Fitness AB och går ej att överklaga. Böterna skall vara oss
tillhanda senast 8 dagar efter utfärdande. Därefter påförs dröjsmålsränta. Ärendet skickas efter
ett tag vidare till Kronofogden för indrivning.

§ 14.4. Endast platser markerade ”Besökare” är tillåtna att parkera på. Endast parkering innanför
linjerna är tillåtna. Släp, husvagn, hästsläp, byggbod eller annat släpfordon är inte tillåtet på JJ
Fitness AB:s område utan skriftligt tillstånd. Lastbilstrafik är endast tillåtet för leverans till och från
fastigheten.

§ 14.5. Felparkerade fordon som inte flyttas på uppmaning eller där ägaren ej går att nå kan
komma att bärgas/bortforslas utan förvarning. Dessa tas då till ett, av bärgningsföretaget, utvald
uppställningsplats. Alla kostnader för bärgning påförs bilägaren. Samtliga avgifter för att hämta ut
bilen från uppställningsplatsen bekostas av bilägaren. JJ Fitness AB ansvarar inte för bilar som
parkerat på/inom vårt område.

§ 14.6. Inga skadestånd eller andra anspråk på ersättning kan/får göras gällande åtgärder kring
regelbrott som faller under § 14.
§ 14.7. Bötesbeloppet för felparkerat fordon är i dagsläget minst 1000 SKR. Fotobevis och annan
dokumentation kommer att inhämtas vid överträdelse. Alla former av böter/avgifter kring § 14
eller beslut om bortforsling går ej att överklaga.

§ 14.8. JJ Fitness AB ansvarar aldrig någonsin för fordon parkerade/uppställda på
parkeringsplatserna eller på området kring anläggningen. Vi rekommenderar dig att aldrig lämna
värdesaker i bilen.

§ 14.9. Det är absolut förbjudet att lämna barn eller husdjur i bilen så att det uppstår någon form
av fara för skada, liv eller hälsa på den/de som är kvar i fordonet. Om något sådant upptäcks kan
JJ Fitness AB med våld ta sig in i fordonet för att förhindra olyckshändelse eller dödsfall. JJ
Fitness AB tar inte på sig några som helst kostnader i detta fall men för gärna en öppen dialog
med försäkringsbolaget för aktuell bil samt gällande ansvarsfrågan i det aktuella fallet. Vid behov
kommer polis, räddningstjänst och/eller ambulans tillkallas.

§ 14.10. JJ Fitness AB förbehåller sig all rätt att närsomhelst och utan förvarning stänga av hela
eller delar av parkeringsplatsen. Det behöver inte anges någon förklaring till detta. Parkeringen
kommer då vara avstängd tills något annat anges. Det är då helt förbjudet att parkera på hela
eller delar av området. Det är alltid förbjudet att parkera framför in/utfarterna!
Ofta beror dessa avstängningar på ett arrangemang eller underhållsarbete, men parkeringen kan
stängas av även utan att skäl eller bortre tidsfrist anges. Överträdelse beivras enligt de regler
som tas upp gällande felparkeringar i hela § 14.

§ 15 Force Majeure
Vid extrem händelse såsom krig, upplopp, naturkatastrof, regeringsbeslut eller dylikt kommer ditt
medlemskap att upphöra eller frysas tills vidare. Bedömningen ligger hos JJ Fitness AB. Detta
meddelas skriftligen till alla medlemmar via hemsidan och våra sociala medier. Om detta inträffar
är kunden inte skyldig att ålägga någon medlemsavgift tills skälet för Force Majeure är över. Vid
uppsägning p.g.a. Force Majeure utgår ingen form ersättning. Force Majeure hos JJ Fitness AB
gäller inte vid pandemier, om ett regeringsbeslut eller beslut från Folkhälsomyndigheten säger
annat. I detta, eller övriga fall, fryses samtliga medlemskap, om anläggningen tvingas stänga.

§ 16 Konkurs
Om JJ Fitness AB går i konkurs upphör ditt medlemskap att gälla omedelbart. Kunder, besökare och medlemar äger
inte längre rätt till tillträde till anläggningen. Ingen återbetalning eller kompensation kommer att utgå, om inte
konkursförvaltaren beslutar om annat. Ev. fordringar som riktas mot bolaget hänvisas till konkursförvaltaren.

