Uppsägning avtal autogiro
Jag önskar säga upp mitt avtal gällande autogiro hos Boxholms simhall

Det tecknade avtalet har gällt följande:
BAD: Kostnad per månad:________kr
STYRKA: Kostnad per månad:________kr
BAD & STYRKA Kostnad per månad:________kr
ALLA AKTIVITETR Kostnad per månad:…………….kr
STUDENT/PENSIONÄR ALLA AKTIVITER: Kostnad per månad:________kr
Månadskostnaden är fast de första 12 dragningarna, sedan kan månadskostnaden komma
att höjas enligt gällande prislista. Läs alla regler i avtalet bifogat.
Avtalet går ej att bryta innan avtalstiden går ut, alla autogiro avtal gäller minst 12 månader
(dragningar). Därefter måste avtalet sägas upp senast den sista i månaden innan.
Exempel: Du säger upp ditt AG-avtal den 20 maj, ditt konto kommer debiteras med ytterligare en
dragning 1 juni och träningskortet gäller till den 30 juni.

Boxholm: ______________________

_______________________________
Underskrift autogirokund

____________________________
Signatur Boxholm simhall

Boxholm simhall Skolgatan 1 tel: 0142-89 564 www.boxholmshus.se
Kortet tecknas på minimum 12 dragningar samt resterande dagar av innevarande månad. Du måste
själv säga upp ditt kort, annars löper det bara vidare. Minimiålder för autogiro är 18år men målsman
kan teckna avtal för personer under den ålder. Läs mer under Uppsägning nedan.
Betalning
Vi drar pengar från ditt konto den 1:a vardagen varje månad. Första betalningen sker kontant vid
kortets tecknande och det innebär att avgift för resterande tid i innehavande månad och
nästkommande månad betalas kontant. Första dragningen från ditt konto sker tidigast nästföljande
månad. Skulle täckning saknas kommer ditt träningskort att spärras och du får inte träna förrän du har
betalt avgiften kontant i receptionen. Vid upprepade betalningsanmärkningar har Boxholm simhall rätt
att avsluta aktiviteten och istället kräva kontantbetalning.

Frysning av kort
Kortet kan frysas vid skada/sjukdom mot uppvisande av läkarintyg direkt vid skadan/sjukdomens
uppkomst. Detta går inte att reglera i efterhand.
Autogiro medgivande
Du ska även fylla i en blankett från autogirocentralen som bekräftar att vi får dra pengar från ditt
bankkonto. Denna blankett finns att hämta i receptionen på Boxholm simhall. Vid ev. byte av bank alt
kontonummer måste nytt medgivande skrivas på och lämnas in, annars avslutas avtalet och du måste
betala resterande dragningar kontant.
Uppsägning
Du måste personligen meddela receptionen och skriva på ett dokument om du vill att ditt träningskort/
avtal ska upphöra. Detta måste du göra före den siste i månaden innan.
Exempel: Du säger upp ditt AG-avtal den 20 maj, ditt konto kommer debiteras med ytterligare en
dragning 1 juni och träningskortet gäller till den 30 juni.
*Ändring av avtal
Du är skyldig att meddela Boxholm simhall om din anställning eller dina studier ändras efter att din
bindningstid har löpt ut.

