
 
 

 

Avtal och allmänna villkor för medlemmar och icke medlemmar vid köp av PT tjänster på Fysiken 
Friskvård i Göteborg AB, 556702-1141 
 
Definitioner 
Innehavare: Den fysiska person som tillskrivs det träningsprogram som avtalet avser och 

som därmed har att förfoga över det. 
Betalare: Den som betalar för det träningsprogram som avtalet avser. Som betalare anses 

innehavaren om inget annat avtalats. 
Berörd tränare: Den tränare som vid den aktuella tidpunkten ska utföra Fysikens tjänster. 
 
Program 
Fysiken säljer tjänster i paket om 5, 10, 20 eller 50 gånger.  Ett paket om fem (5) gånger är giltigt i två (2) månader. 
Ett paket om tio (10) gånger är giltigt i fyra (4) månader. Ett paket om tjugo (20) gånger är giltigt i sex (6) månader 
och ett paket om femtio (50) gånger är giltigt i tolv (12) månader.  
De träningspass som ett paket omfattar och som inte utnyttjats inom giltighetstiden anses vara förbrukade. Kunden 
har därför inte rätt till prisavdrag för sådana outnyttjade träningspass. Prisavdrag medges dock för träningspass som 
ej kunnat utnyttjas på grund av hälsoskäl och där dessa har styrkts genom uppvisande av läkarintyg.  
 
Plats 
Träning på annan plats än vad som framgår av avtalet kan ske efter överenskommelse med berörd personlig tränare. 
Övriga tjänster som ingår i programmet kan utföras på anläggningen eller på distans via telefonapplikation, sms, 
telefon- och/eller e-postkontakt. 
 
Överlåtelse 
Programmet kan överlåtas efter Fysikens skriftliga godkännande därtill. 
 
Hälsa 
Den som utnyttjar träningspass hos Fysiken ansvarar vid varje sådant tillfälle för att densamme är frisk.  
Den som utnyttjar träningspass hos Fysiken ska vid varje sådant tillfälle uppge information om sitt hälsotillstånd till 
berörd tränare. 
 
Ansvar 
Den som utnyttjar träningspass hos Fysiken gör detta på egen risk.  
Fysiken ansvarar inte för vare sig personskador eller andra skador som uppkommer på grund av olycksfall kopplat till 
träningstillfälle, kosthållning, annan del av Fysikens tjänster eller i Fysikens lokaler. 
Fysiken ansvarar inte för stöld eller förlust som äger rum i Fysikens lokaler eller annars under träningstillfällen. 
Om Fysiken bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar Fysiken inte för indirekta skador såsom 
utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Fysikens ersättningsskyldighet är i varje fall begränsad till det belopp 
som kan ersättas ur Fysikens ansvarsförsäkring. 
Innehavaren och Betalaren ansvarar solidariskt gentemot Fysiken. 
 
Framtida ändringar 
Fysiken har rätt att från tid till annan införa ändringar av dessa allmänna villkor. I de fall ändringar av Allmänna villkor 
under pågående program medför en påtaglig nackdel för Innehavaren eller Betalaren har de möjlighet att säga upp 
avtalet. 
 
Avbokning 
Avbokning av träningstillfälle skall ske senast tjugofyra (24) timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras Betalaren 
för en gång. Avbokning får lämnas via e-post, telefonsamtal eller sms.  
 
Personlig Tränare 
Fysiken har rätt att ändra vem som ska vara personlig tränare för Innehavaren. Detta kan ske till exempel vid 
sjukdom eller om den tränare Innehavaren haft slutar sin tjänst på Fysiken. 
 
Betalning 
Vid delbetalning fakturerar Fysiken Betalaren via e-post på avtalet angiven e-postadress. 
Betalning ska vara Fysiken tillhanda senast tio dagar från fakturadagen. 
Vid Betalarens betalningsdröjsmål har Fysiken rätt till lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. 
 
Delbetalning via faktura är möjligt vid köp av följande paket: 
Tio (10) gånger delbetalas om två (2) gånger. 
Tjugo (20) gånger delbetalas om tre (3) gånger. 
femtio (50) gånger delbetalas om sex (6) gånger. 
 
Vid delbetalning ska första fakturan betalas inom 10 dagar och de efterföljande med en månads mellanrum. 
 
Om Betalaren kommer i dröjsmål om minst två (2) veckor vid delbetalning har Fysiken rätt att avbryta 
avbetalningsplanen och kräva att utstående medel betalas omedelbart. 
 
 



 
 

 

Kreditupplysning 
Fysiken har rätt att göra kreditupplysning avseende Betalaren innan delbetalning medges. 
 
Force Majeure 
Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller 
väsentligen försvåras av en eller flera omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse vid 
avtalets ingående. Exempel på sådana omständigheter kan bland annat vara arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, 
myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering eller allmän knapphet på transporter, varor eller energi. 
 
Behandling av personuppgifter 
Var och en av avtalsparterna ger genom att fylla i personuppgift samtycke till databehandling av uppgiften. Fysiken 
behandlar endast sådana personuppgifter om berörd part som är nödvändiga för att fullfölja åtaganden gällande 
tecknat avtal. 
 
Uppgifterna kan komma att samköras med andra register för att upprätthålla god kund- och registervård. Om kunden 
önskar information om vilka uppgifter som registreras kan detta erhållas efter skriftlig begäran därom. Kunden kan 
även begära ändring av felaktig uppgift. 

 

 

 

Vid delbetalning tillkommer en avgift om f.n. 50 kr/faktura. 
Primär träningsplats är någon av Fysikens anläggningar inkluderat kringliggande utemiljö om inget annat avtalats. 
Fysiken fakturerar betalaren via e-post på ovan angiven e-postadress. 
Genom att signera detta avtal medger jag att jag läst och godkänner Fysikens allmänna villkor för köp av tjänster. 
Dessa allmänna villkor som nämnts ovan. 

Namnunderskrift Innehavare Namnförtydligande   

      

Namnunderskrift Betalare (om annan än Innehavare) Namnförtydligande   

      

Namnunderskrift Säljare Namnförtydligande   

      
 

Datum 

  

INNEHAVARE 
  Förnamn Personnummer   

      

Efternamn Telefon dagtid Telefon kvällstid 

      

Gatuadress Mobiltelefon   

      

Postnummer och ort 
E-postadress (Faktureringsadress om annan betalare ej anges.) 
  

      

BETALARE (om annan än Innehavare) 
  Namn     

      

Adress     

      

E-postadress som fakturan ska skickas till (om annan än ovanstående)   

      

BETALNING 
  Avtalet avser Totalpris Antal fakturor 

      

PT namn:                                     Antalgånger:     


