Regler for medlemskab, træning og ophold i
MAGION Fitness
MEDLEMSKABER:

Dit MAGION Fitness medlemskab opkræves hver måned via Betalingsservice (Nets). Vi opkræver
10 kr. i betalingsservicegebyr. Hvis betalingsserviceaftalen ikke er oprettet korrekt, fremsendes der
indbetalingskort. Der opkræves 30 kr. for betaling med indbetalingskort ved næste opkrævning.


Tegner du teen medlemskab (13-19 år) sættes udløbsdato til den dato du bliver 20 år. Herefter
overgår du automatisk til et voksen medlemskab til gældende takst, dette gælder også for vores
kombi fintness/svømme medlemskaber. Er du studerende sættes udløbsdato til studiekortets
udløbsdato og ikke når du fylder 20 år. Er du 13-14 år (t.o.m) skal du træne med en person over 18
år, med mindre du træner i vores bemandingstid.



Dit medlemskab i MAGION Fitness er personligt og må IKKE benyttes af andre. Har du et klippekort
kan dette dog deles.



Er du 12 år kan du indgå i et familieabonnement, her kræves at du træner med en forælder.



Som medlem i MAGION Fitness har du selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige
oplysninger (adresse, telefon/mobil nr., e-mailadresse, registrerings -og kontonummer). Dine
oplysninger vil ikke blive videregivet.



Du skal være min. 18 år for selv at oprette et medlemskab i MAGION Fitness. Er du er er under 18
år skal du have en forælder/værge med ved oprettelse af dit medlemskab og opsigelse. Ved
oprettelsen godkender du, at vi må sende dig nyhedsbreve. Nyhedsbrev kan til en hver tid
afmeldes.



Prisændringer vil blive varslet med 3 måneders varsel.

Køb af medlemskab på vores hjemmeside

Ved accept af vilkårene, bliver du videresendt til betalingsvinduet. Alle beløb er anført i danske
kroner (DKK).


Ved gennemførsel af betalingen, accepterer du de til enhver tid gældende forretnings-og
leveringbetingelser for MAGION Fitness.

Kontantkøb og køb af træning-kost/forløb:

Du kan tegne et kontant medlemskab på enten 6 eller 12. mdr. Vi yder ikke refusion hvis du ønsker
at stoppe dit medlemskab eller ikke har mulighed for at træne inden medlemskabets udløb. Det
samme gælder alle vores personligtræningsforløb og kostforløb.
Klippekort:

Et klippekort gælder det antal klip der er købt. Kortet oprettes i dit navn, men må anvendes af flere
personer.

Klippekort er gyldigt i 36 måneder fra købsdatoen.
Manglende betaling/rykker:

1. rykker fremsendes som en påmindelse omkring manglende betaling.

2. rykker fremsendes, og dit medlemskort bliver blokeret. Når betaling er indgået er dit
medlemskab igen aktivt. Betales der ikke efter 2. rykker fremsendes det skyldige beløb uden
yderligere varsel til inkasso.

Vi fremsender udelukkende rykkere pr. mail
Oprettelse af medlemskab:

Der betales oprettelsesgebyr efter gældende takst. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort ved
oprettelse, samt reg.nr. og konto nr. til brug for oprettelse af Betalingsserviceaftale (Nets). Ønsker
du at oprette studiemedlemskab skal gyldig studiekort medbringes. Er du førtidspensionist skal du
fremvise dokumentation for at få oprettet pensionistmedlemsskab.
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Ændring af medlemskab/opsigelse:

Ønsker du at ændre dit medlemskab ændres dette med omgående virkning.

Ønsker du at opsige dit medlemskab sker det med løbende måned + 1 måned, og kun ved
personligt fremmøde i MAGION Fitness eller MAGION Information.
Fortrydelsesret og leveringsbetingelser:

Du har 14 dages fortrydelsesret på køb foretaget på MAGION’s hjemmeside www.magion.dk.

Fortrydelsesretten træder i kraft ved modtagelsen af MAGION’s bekræftelsesmail. Vær opmærksom
på, at fortrydelsesretten ophører ved første booking/fremmøde.
Bero:

Medlemskaber kan sættes i bero, dette gælder dog ikke ugemedlemskab og klippekort.

Et medlemskab kan sættes i bero, dog max. 1 gang årligt i max. 3 måneder. Du skal oplyse hvornår
dit medlemskab skal starte igen.

Er dit medlemskab i bero, kan du ikke opsige dit medlemskab.

Kontant medlemskab gælder samme regler, men kun 1 gang pr. oprettet medlemskab.
HOLDTRÆNING:
Booking, afmelding og aflysning af holdtimer

Booking og afmelding af holdtræning skal ske via vores hjemmeside www.magion.dk eller direkte
på fremmødestander i centeret.

Er du forhindret i at fremmøde til holdtræning, skal du senest 2 timer før holdstart afmelde din
booking. Manglende eller for sen afmelding medfører bøde på kr. 25,- har du Betalingsservice
(Nets) medlemskab opkræves beløbet efterfølgende måned. Har du et kontant medlemskab, vil der
blive trukket 2 dage fra medlemskabets gyldighedsperiode. Har du klippekort, mister du et klip.

Er du på venteliste og der bliver en fri plads på holdet, får du en SMS senest 2 timer før holdstart.

Check ind skal altid ske minimum 10 minutter før holdstart. Er der 5 min til holdstart og stadig
ledige pladser, vil disse blive tildelt efter først til mølle-princippet.

Ved aflysning af hold modtager du senest 2 timer før holdstart besked herom pr. SMS
Check-in

Inden du træner i MAGION Fitness skal du fremmøde med dit medlemskort/sygesikringskort på
vores fremmødestander. Det medfører bortvisning hvis vi konstaterer snyd. Vi har videoovervågning
ved hver fremmødeskærm og der bliver løbende lavet kontrol af korrekt fremmøde.
DOPING:

MAGION Fitness er medlem af ANTI DOOPING DANMARK, og underlagt gældende regler. En positiv
dopingtest vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra centret, uden refusion af betalt medlemskab.

Salg af dopingprodukter medfører politianmeldelse.
OPFØRSEL:
Regler for træningsområder

Alle træningsområder må kun betrædes med indendørstræningssko eller strømper.

Passende påklædning skal bæres under hele træningen, ingen bar overkrop eller sports BH.

Fitnessmaskiner skal aftørres efter brug.

Alle der opholder sig i MAGION Fitness skal have et gyldigt medlemskab.

Mobiltelefoner tillades, men må ikke forstyrre træningen.

Ønskes anden musik end det der spilles i MAGION Fitness, skal der anvendes head set.

Vi anbefaler at der udarbejdes træningsprogram til sikring af korrektbrug af udstyr.

Du må ikke udføre forretninger (personlig træning o.lign.) MAGION Fitness uden en gyldig og
underskrevet kontrakt med centret.
Helbred

Det er dit eget ansvar, at dit helbred er godt nok, til at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i
MAGION Fitness, og vi er ikke ansvarlig for personskade eller skader i øvrigt.
ÆNDRINGER

MAGION Fitness forbeholder sig ret til uden forvarsel at ændre på regler, holdaktiviteter og foretage
ændringer i lokaler og udstyr.
BRUD PÅ REGLERNE

I tilfælde af brud på reglerne for træning og ophold i MAGION Fitness, kan vi til enhver tid afbryde
dit medlemskab med øjeblikkelig virkning og uden refusion af betalt medlemskab.
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