Vilkår for personlig trening.
Avtalen er underlagt generelle vilkår for medlemskap hos EIR Trening AS.
Vilkår for Personlig Trening
1. Du som medlem hos EIR Trening er selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører
helsemessig risiko ved aktiviteter i forbindelse med Personlig trening
2. Avtale på enkeltstående PT-pakker er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato. Det kreves at kjøper
er medlem av treningssenteret før kjøp. Alle klipp må benyttes i løpet av perioden
3. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre
4. En ordinær PT-time varer i 5o minutter, det gjelder også PT-duo og PT-grupper. Det vil bli
tydelig opplyst om det er andre tider, som f. eks at PT25 varer i 25 minutter med PT
5. Ubenyttede PT-klipp refunderes ikke av EIR Trening, med unntak ved fremleggelse av
legeerklæring om at du ikke er i stand til å trene eller fullføre dine timer. Et slikt
refusjonskrav må gjøres gjeldende senest 1-en-måned før utløpet av 12-mnd kontrakten,
alternativt senest innen 3 uker ved løpende All Inclusive PT-avtale
6. Dersom du som medlem kommer for sent til avtalt tid vil din PT ikke forlenge tiden. Dersom
din PT kommer for sent til din time (mer enn 5 minutter) har du rett til å få ny time
kostnadsfritt dersom det ikke er mulig for PT/medlem å forlenge tiden der og da
7. Ved klippekort: Avlysning av timer gjøres direkte til din PT senest innen 24 timer før avtalt
tidspunkt. Du tar selv initiativ til å sette opp ny time. Hvis du avlyser senere enn 24 timer før
avtalt tid, vil du bli belastet for timen
8. For All Inclusive avtale med faste PT-tider per uke: Avlysning av timer gjøres direkte til din PT.
Det kan ikke forventes å få ta igjen avlyste/tapte timer som skyldes alminnelig fravær (fravær
som ikke skyldes sykdom). Avlysning ved sykdom må skje senest innen 24 timer før avtalt tid
for at man skal få ny time. Dette så sant ikke annet avtales med din faste PT. Medlemmet vil
få mulighet til å ta igjen timen(e) på de ledige tidspunkter senteret setter opp til dette
formålet. Det kan da ikke garanteres at man får trene med sin vanlige PT. Medlemmet må
benytte seg av de tilgjengelige timene innen 4 uker etter avlyst time. Etter dette bortfaller
retten til å ta igjen timen(e). Ved langvarig sykdom, vises det til de alminnelige vilkår
9. Medlemmet aksepterer at Eir Trening under gitte forhold kan sette inn en annen PT enn den
medlemmet har til vanlig (eks sykdom/permisjoner, endring av arbeidsforhold, ferie mm)
Vilkår for betaling
1. Medlem har mulighet til å dele opp betalingen på PT-pakker til enhver tid gjeldende regler
for delbetaling av Personlig Trening. Dette gjelder ikke for All Inclusive avtale der det er
løpende månedlige trekk inkludert PT-timer
2. Forfallsdato for delbetaling faller sammen med ordinær medlemsavgift. Delbetalingsbeløpet
faktureres på første mulige trekk, sammen med den månedlige medlemsavgiften til EIR
Trening. Første betaling finner sted ved signering av denne PT-kontrakt
3. For medlemmer med kortbetalingsavtale vil betaling av personlig trening legges til allerede
aktiv avtale. Medlem må selv påse at beløpsgrensen på kortavtale dekker det samlede
månedlige beløpet til EIR Trening
4. Om medlemskapet i EIR Trening avsluttes før delbetaling av PT-avtalen er fullført, skal
utestående beløp belastes i sin helhet til EIR Trening
5. Ved kontantmedlemskap i EIR Trening, må egen betalingsavtale for Personlig Trening
opprettes
6. Bedriftsavtaler kan ha egne kontrakter og vilkår i tillegg

