Autogiroanmälan, medgivande
Betalare
Namn:
Adress:

Betalningsmottagare
Säfflehälsan AB
Sundsgatan 1b, 661 40 Säffle

Ort:
Telefon:

www.safflehalsan.se
Bankgironummer:

Övrigt:

434-1475

Organisationsnummer: 556142-2923

Prova på pass

1)

2)

Bankkonto som pengarna skall dras ifrån (Clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)

---Kontoinnehavarens personnummer/organisationsnummer

--------

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro samt reglerna för Etage5 som står att läsa på
baksidan av detta dokument.
Samtycke om lagring av personuppgifter *
 Jag samtycker till att Etage5 behandlar/lagrar mina personuppgifter
så att de kan tillhandahålla de tjänster jag förväntar mig som kund på Etage5

Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren
Ort, datum ……………………………………………………………………………………………………………………

Underskrift (obligatorisk uppgift)……………………………………………………………………………………………………………….

Allmänna regler för betalning via autogiro gäller:
1. 1 månads uppsägningstid, ingen bindningstid i övrigt.
2. Vid uppsägning; kontakta receptionen och fyll i uppsägningsblankett + återlämning av nyckel.

REGLER på Etage5
§ Att inte släppa in andra personer
§ Att inte gå in med YTTERSKOR. De skor man har på sig när man kommer till
gymmet är YTTERSKOR. Inga undantag göres på detta
§ Att inte befatta sig med olagliga preparat
§ Att bete sig som en god kamrat mot samtliga medlemmar
§ Att plocka undan de redskap och vikter som man använt
§ Att inte vistas i lokalen med ogiltigt medlemskort för detta räknas som olaga
intrång
§ Att inte skräpa ner i lokalen som t ex muggar, tuggummi mm. Det finns
papperskorgar till sådant.

Att bryta mot någon av dessa regler
innebär omedelbar avstängning från Etage5!
Vi är ett hälsogym där det är många som har rehabträning. Därför är det viktigt
att det är en lugn miljö. Så prata därför med varandra med låg volym.
Tänk även på att inte släppa vikter (gäller både fria vikter samt maskiner)

Godtar du dessa regler hälsar vi dig varmt välkommen att börja träna hos oss!
Underskriften på framsidan autogiroanmälan gäller även att man godtar dessa
regler

