
 
Tack för att du väljer Prime! 
 
Jag vill passa på att tacka för att du väljer att träna på Prime. 
Jag hoppas att du kommer att få ut det du önskat dig utav 
medlemskapet och att du samtidigt trivs med lokaler, 
utrustning och eventuell hjälp från min sida. 
 
 
 
För att byta PIN på tagg: 

1) Tryck på * 
2) Sätt upp tagg mot kortläsare 
3) Slå aktuell 4-siffrig kod (Standard 0000) 
4) Slå önskad 4-siffrig kod 2ggr 
5) Tryck på # 
 
Så snart du mottagit det här brevet ska du skicka ansiktsfoto 
till david@primefitness.se alt. +4673-8433786 för att inte det 
ska dröja innan ditt medlemskap kan aktiveras. 

 

    
                        
Mvh David Nilsson / Prime Fitness Studio 
 

 

mailto:david@primefitness.se


Primes skötselregler: 
 

• Se till att följa Prime Fitness Studios allmänna villkor. 
 

• Du kommer in i gymmet från 0500 alla dagar och kan vistas i lokalerna 
till kl 0000, med sista insläpp i ytterdörren kl 2245. Musiken finns till 

hands automatiskt mellan 05.00 och 23.40. Vid inpassering via 
ytterdörren mot gatan vid låst port, se till att röra dig framför 

rörelsesensorn när du registrerat din tagg mot kortläsaren, den gröna 
lysdioden lyser då taggen registrerats. Observervera att rörelsesensorerna 

är ställda väldigt nära porten. 
 

• Nödutrymmning ligger mot lastkajen som finns på baksidan mot stora 
parkeringen. Där finns även brandsläckare, brandfilt och första hjälpen. 

Dörren är låst och larmad, så om det hänt något kan denna dörr användas 

som paniklarm om den öppnas. Larmet går vidare via telefon. 
 

• Att inte släppa in personer som inte kan uppvisa tagg som 
genererar ”grön diod” på kortläsaren vid porten in till lokalerna, 

undantaget är om personen låst ut sig själv med taggen inne i gymmet. 
Vid osäkerhet kontakta mig på 073-8433786 alt. david@primefitness.se. 

 
• Att alltid gå in till gymmet en och en. Vänta tills portarna stängts innan 

du registrerar din tagg och går in till gymmmet. Taggen ska föras mot det 
övre högra hörnet av kortläsaren. 

 
• Se till att ställa tillbaka viktplattor och övrig utrustning när du är klar 

med denna. Visa även när du är klar i en maskin genom att sätta 
tillbaka ”viktgaffeln”, som man bestämmer motståndet med, högst upp. 

Om du ockuperar flera stationer samtidigt, tänk på att andra har rätt att 

använda dessa när du inte för närvarande använder dessa. 
 

• Kaffe och te finns inne i pentryt och koppar uppe på fönsterbrädan. 
 

• Solariet har Drop in. Polletter finns från och med 2018-09-01 att köpa i 
Prime Fitness WEBSTORE och i vår reception. 5 minuter/pollett och 

solariet startar automatiskt efter 2 minuter. Observera att den röda 
knappen i midjehöjd i solariet måste vara intryckt för att solariet ska 

starta. Från och med 2018-09-01 gäller 18 års-gräns enligt lagstiftning för 
solarier. 

 
• Om det finns frukt i skålen är det bara att ta för sig. Skålen fylls på ca 

2ggr/vecka. 
 

• Du får din tagg gratis första gången du köper medlemskap, men tappar 

du bort denna eller råkar ha sönder denna kostar det 100kr för att få ut 
en ny. Skulle detta trots allt hända, ska detta meddelas till mig på 073-

8433786 alt. david@primefitness.se. Taggen kan då makuleras och du 
debiteras 100kr för en ny tagg. Du får inte gå in i lokalerna utan din 

personliga medlemskapstagg, undantaget är om detta meddelas och 
godkänns av mig på 073-8433786 alt. david@primefitness.se. 
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1. Allmänt 

Prime Fitness Studio bedriver en träningsanläggning där dess medlemmar och gäster fritt får använda den träningsutrustning 

som finns i Prime Fitness Studios lokaler under Prime Fitness Studios öppettider.  

Bestämmelserna nedan äger tillämpning på Prime Fitness Studios, medlemmarnas och gästernas samtliga mellanhavanden. 

Bestämmelserna är fortsättningsvis gemensamt benämnda Avtalet. Endast betalare kan ingå avtal, dock kan tjänster och 

produkter gälla tredje-part.  

 

2. Avtalstid 

Avtalet gäller för den avtalsperiod för som överenskommits mellan parterna. För närvarande gäller följande perioder; 1, 3 och 

12 månader för autogiromedlemskap. Annan tidsperiod kan dock särskilt överenskommas om beaktningsvärda skäl 

föreligger. Det finns för närvarande två typer av avtal beroende på betalningsform. Kontantavtal och s.k. autogiroavtal, se 

vidare nedan. Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut, om inte förtida uppsägning enligt punkten 17 sker. 

Autogiroavtal upphör genom uppsägning i enlighet med punkten 17 nedan. Om autogiroavtalet inte sägs upp i enlighet med 

punkten 17 nedan, fortsätter avtalet att gälla tillsvidare med debiteringar månadsvis med samma villkor och med samma 

prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för eventuella prisjusteringar enligt punkten 4. Avtal är bindande 

och gäller från dess att särskilt medgivande görs elektroniskt eller skriftligt.  

 

3. Priser och betalningar 

Medlemspriser framgår av Prime Fitness Studios vid var tid gällande prislista. För privatperson erläggs betalning antingen 

kontant i förskott, mot faktura med 15 dagars betalningsvillkor eller genom s.k. autogiroavtal. Vid autogiroavtal delas 

kostnaden upp månadsvis, där avgiften erläggs i förskott genom att dras från ett av medlemmen anvisat bankkonto, s.k. 

autogiro vid närmast avtalade debiteringsdatum, hänsyn taget till bankdagar och fördröjning i autogirohantering som Prime 

inte kan lastas för. När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning även erläggas mot faktura med 30 dagars kredittid 

efter sedvanlig kreditprövning. Påminnelseavgift 60 kr. Om en medlem ensidigt avslutar sin överföring via autogiro, utan att i 

förväg skriftligen meddela Prime Fitness Studio, tas en administrativ avgift ut om för närvarande 450 kr. Om inte ny 

autogiroöverföring omedelbart går att återupprätta faktureras medlemmen återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 

15 dagar netto, för företag gäller 30 dagars betalningsvillkor. Särskilda överenskommelser kan ske i marknadsföringssyfte.  

 

4. Prisjusteringar 

Prisjusteringar av löpande avtal, efter den bundna avtalstidens utgång, och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte och 

meddelas genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på Prime Fitness Studios hemsida minst 45 dagar före själva 

ikraftträdandet. Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fast valda avtalsperioden enligt punkten 2 och ändring 

sker först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan 

från tiden för prishöjningen. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Prime 

Fitness Studio inte kan påverka.  

 

5. Frysning 

Frysning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs på grund av något av nedan angivna skäl och 

betalning av månadsavgift upphör fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen återupptas. Frysningens längd i 

tiden bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Framställan om frysning av medlemskap skall 

framställas skriftligen och skälet till frysningen skall anges.  

 

Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl: 

a) Vid längre tids sjukdom (minst 1 månad) mot uppvisande av läkarintyg. 

b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten (a) 

ovan.  

c) Vid heltidsarbete eller heltidsstudier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader.  

d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta. 

 

Frysning beviljas ej för 

– självpåkallat träningsuppehåll 

– semester 

– hög arbetsbelastning på sitt arbete eller av andra liknande skäl. 

 

6. Minimiålder för medlemskap 

För att teckna autogiroavtal måste personen ifråga ha fyllt 18 år. Prime Fitness Studio har 15 års-gräns för att få vistas i 

lokalen på Prime Fitness Studios öppettider tider med personlig tagg. Medlemskap kan tecknas åt andrapart under 

förutsättning att betalaren/undertecknaren fyllt 18 år och att medlemmen fyllt 15 år. 

 

7. Medlemskort/tagg 

Medlemskortet/taggen är personligt och får inte nyttjas av annan. Medlem som besöker Prime Fitness Studios lokaler skall 

alltid registrera sin tagg vid den kortläsare som finns placerad vid portarna. Förlorad eller skadad tagg skall anmälas och 

ersätts mot en avgift på 100kr.  

 

8. Adressändringar 

Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för Prime Fitness Studio, såsom t ex nytt 

autogirokonto, skall omgående anmälas till Prime Fitness Studios personal.  



 

 

 

9. Vistelse i lokalen 

Gäst har enbart rätt att vistas i Prime Fitness Studios lokaler under dess bemannade öppettider. Medlem med tagg har enbart 

rätt att vistas i Prime Fitness Studios lokaler under dess angivna öppettider. 

 

10. Aktiviteter och utrustning 

Prime Fitness Studio tillhandahåller vissa aktiviteter som meddelas via anslag i Prime Fitness Studios lokaler eller på dess 

hemsida. Nya aktiviteter meddelas minst sju dagar i förväg genom skriftligt meddelande via anslag i Prime Fitness Studios 

lokaler eller på dess hemsida. Prime Fitness Studio förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för deltagande i vissa 

kostnadskrävande aktiviteter, såsom när speciella gästföreläsare eller instruktörer har inbjudits. Prime Fitness Studio kan 

komma att företa förändringar eller utbyte av träningsutrustning i lokalen när så erfordras för att upprätthålla en god och 

säker träningsmiljö och träningsstandard. Om förändringen är av väsentlig betydelse för medlemmen har denne rätt att säga 

upp avtalet med omedelbar verkan, undantaget är om ändringen beror av, och står i proportion till, lagar, regler och 

förordningar som Prime Fitness Studio inte kan påverka. Från och med 2018-09-01 gäller 18 års-gräns för solarier, enligt 

gällande lagstiftning. 

 

11. Ansvar för ägodelar och olycksfall m m 

Prime Fitness Studio ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems eller gästs egendom.  

Medlem rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns i lokalernas omklädningsrum. 

 

Prime Fitness Studio ansvarar för personskador som åsamkats medlem eller gäst orsakade av vårdslöshet från Prime Fitness 

Studio sida. Har den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan t ex genom att inte 

följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden 

av vållande från Prime Fitness Studio respektive den skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt. 

 

Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst m m utgår inte under några omständigheter. Prime Fitness Studio 

rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser.  

 

12. Hälsotillstånd 

Medlemmar eller gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna och delta i Prime 

Fitness Studios aktiviteter.  

 

13. Trivsel- och träningsföreskrifter 

Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra föreskrifter vad gäller användning av 

träningsutrustning m m, vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Prime Fitness Studios personal eller via anslag i Prime 

Fitness Studios lokaler. Medlemmar förutsätts att vid besök i Prime Fitness Studios lokaler alltid visa hänsyn och respekt och 

inte uppträda på ett störande sätt. 

I Prime Fitness Studios lokaler råder generellt doping och drogförbud, och hänvisar till WADA:s dopinglista.  

http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/wadasdopinglista 

Medlem och gäst hos Prime Fitness Studio godkänner att oannonserade tester av förbjudna substanser får utföras.  

Ur stöld och skadegörelsesynpunkt samt för personals, medlemmars och gästers säkerhet är gymlokalen videoövervakad. 

Vid skadegörelse eller stöld kan medlem och gäst komma att bli ersättningsskyldig. 

 

14. Avtalsbrott och uteslutning  

Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger Prime Fitness Studio rätt att utesluta denna medlem omedelbart. Vid sådant 

avtalsbrott sker ingen återbetalning av förskottsbetald månadsavgift. Avtalet upphör för båda parter vid närmast följande 

månadsskifte, med hänsyn till eventuell bindningstid. Eventuell ytterligare erlagd avgift återbetalas. Nekat dopingtest ska ses 

som ett positivt testresultat. 

Prime Fitness Studio äger rätt att neka sedan tidigare avstängd medlem eller gäst tillträde till lokalerna. 

 

15. General Data Protection Regulation (GDPR)  

1.1. När en person registrerar sig som medlem hos Prime Fitness Studio ber Prime Fitness Studio denne om uppgifter 

om denne som Prime Fitness Studio sedan sparar i sin medlemsdatabas. Genom underskrift av avtalet samtycker 

den blivande medlemmen till att sådana uppgifter lämnas till, och behandlas under medlemskapstiden samt 

maximalt 24 månader efter avslut av medlemskap hos Prime Fitness Studio. Medlem har rätt att få information, 

samt registerutdrag om behandlingen av de personuppgifter som Prime Fitness Studio sparar. Som medlem vid 

Prime Fitness Studio behandlas alla personuppgifter i enlighet med GDPR.  Medlemmen medger att Prime Fitness 

Studio får tillföra och uppdatera sina medlemsdatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning 

för effektiv och god medlems- och registervård, såsom t ex korrekta person-, namn- och adressuppgifter samt 

information som krävs för att leverera vissa beställda tjänster samt identifiering så som ansiktsfoto. Uppgifterna 

kommer att användas för att fullgöra Prime Fitness Studios åtaganden gentemot medlemmen och för att informera 

medlemmen om erbjudanden samt andra åtgärder i marknadsföringssyfte. Anmälan om s k reklamspärr görs direkt 

i mailutskick från Prime Fitness Studio alt. skriftligen till Prime Fitness Studio. Medlemmen äger rätt att på 

begäran låta radera samt ta del av de personuppgifter avseende denne som finns registrerade i Prime Fitness 

Studios medlemsdatabas. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta 

åligger det Prime Fitness Studio att vidta rättelseåtgärder. Vid radering av, för Prime Fitness Studio nödvändiga 

personuppgifter, ett aktivt medlemskap, kommer medlemskapet att avslutas samt kvarvarande del av avtalad 

minimikostnad faktureras medlemmen. 

 

 

 

http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/wadasdopinglista


 

 

 

 

1.2. Lagring och behandling av data 

Information om personuppgifter från beställningsformulär sparas digitalt och i vissa fall i pappersform, inlåst, 

övervakat samt larmat, likväl via övriga tekniska åtgärder så som behörighetsbegränsning via lösenord, nyckel, 

kryptering, antivirusprogram och brandväggar, dessutom styrs behandlingen av fasta interna säkerhetsrutiner för 

att personuppgifter ska hållas skilda från obehöriga. Information från passager av portar och övriga delar i 

passersystemet sparas för upprätthållande av regelverk hos Prime Fitness Studio, för att säkerställa att enbart 

behöriga vistas i Prime Fitness Studios lokaler samt för att ge ett nödvändigt underlag för beslutsfattande som 

direkt eller indirekt berör Prime Fitness Studios verksamhet väsentligen. Till beslutsfattande underlag hör bland 

annat statistik, vilken kan behöva sparas kontinuerligt. Denna information anonymiseras i det fallet, och all 

information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person, raderas. Övervakningsmaterial så som video 

och foto, sparas under maximalt 3 månader och delges enbart efter begäran från aktuell myndighet efter 

domstolsbeslut. Information från iQniter Cardio System lagras tillgänglig för Prime Fitness Studio i maximalt 3 

månader, kopior på träningsloggar kan under denna tid begäras ut. Dokument vilka innehåller personuppgifter 

samt är direkt kopplade till bokföringsunderlag sparas i minst 7 år, då det lyder under bokföringslagen. Dokument 

innehållande personuppgifter som ej är direkt kopplade till bokföringsunderlag, lagras hos Prime Fitness Studio i 

maximalt 24 månader från dess att medlemskap avslutats alt. då personen senast visade intresse av Prime Fitness 

Studios tjänster, exempelvis formulär över intresseanmälan samt beställning av tjänster som inte är direkt 

kopplade till bokföringsunderlag, detta då intressenter och före detta klienter av Prime Fitness Studios verksamhet, 

anses köpbenägna/återköpsbenägna under denna tid. Detta görs även för att kunna uppfylla de villkor vilka de 

tjänster som Prime Fitness Studios verksamhet avtalat om med dess klienter. Information som kan utläsas ur 

loggar genererade ur iQniter Cardio Training samt Primes Studios passersystem kan även komma att användas i 

marknadsföringssyfte. Denna information anonymiseras i dessa fall. Gallring av aktuella personuppgifter 

genomförs kvartalsvis. Den lagliga grunden som Prime Fitness Studio lagrar personuppgifter på är: Samtycke, 

avtal, intresseavvägning samt laglig grund. 

 

16. Överflyttning av avtal 

Vid överlåtande av medlemskap till annan person, skall detta meddelas till Prime Fitness Studios personal. Dessutom ska 

detta intygas av den tidigare medlemmen, den nya medlemmen samt Prime Fitness Studios personal. Denna flytt är 

kostnadsfri och kan endast göras en gång per medlemskap.  

 

17. Uppsägning av avtal 

Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut. 

Uppsägning av autogiroavtal skall ske minst en månad före avtalstidens utgång.  Avtalet upphör därefter vid avtalstidens 

utgång. För uppsägning av avtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad fast avtalsperiod, gäller minst en 

månads uppsägningstid. Avtalet upphör vid debiterad medlemskapstids utgång. 

Medlem äger vidare rätt att säga upp avtalet i förtid med en månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till 

annan ort utanför Ovanåkers kommun, då flytt sker efter att avtalet tecknades (om inte punkt 16 är tillämplig) eller på grund 

av andra beaktningsvärda omständigheter utom medlemmens kontroll. Definitiv avflyttning till annan ort ska intygas med 

särskilt boendeavtal, exempelvis hyreskontrakt som är skrivet på den berörda medlemmen, om minst 3 månader, alternativt 

köpekontrakt. Angivna beaktningsvärda omständigheter måste kunna styrkas. Medlem äger därtill rätt att säga upp avtalet 

enligt punkterna 4 och 10. 

För att Prime Fitness Studio skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om förbättringar på 

anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas.  

Uppsägning av medlemskap hos Prime Fitness Studio i Edsbyn AB bör ske skriftligen och ska intygas med fullständigt 

personnummer (10 siffror) av betalaren (Samma person som ingått avtalet) och tydligt klargöra för vilket/vilka medlemskap 

uppsägningen gäller. Detta bör lämpligen göras genom särskilt formulär om uppsägning av medlemskap som tillhandahålls 

av Prime Fitness Studio i Edsbyn AB på https://primefitness.se/bli%20medlem/index.html. 

 

18. Tvist 

Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, 

skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i 

den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt, med Gävle Tingsrätt som första instans.  

 

19. Distansköp 

Distansavtalslagen tillämpas vid köp utanför Prime Fitness Studios lokaler. 14 dagars ångerrätt gäller för medlemskap och 

produkter med värde på minst 400kr. Ångerrätten är ej tillämplig för digitalt innehåll eller tjänster rörande personlig träning 

samt övriga tjänster och produkter som special-anpassas efter kundens önskemål. Ångerrätten är ej heller tillämplig om 

medlemskapet på något sätt använts med vistelse i Prime Fitness Studios lokaler. Ångerrätt ska utkrävas genom mail till 

david@primefitness.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autogiromedgivande 

Jag, ovan benämnd medlemmen, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av Prime Fitness Studio 

för betalning via Autogiro. Uttag får göras tidigast på betalningens förfallodag. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen 

ha tillräckligt med pengar på kontot för alla betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även 

gentemot banken. Banken är inte skyldig att pröva behörighet av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning 

av uttagen får jag på kontoutdrag av banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank. 

Om pengar saknas på kontot. 

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det kan 

innebära att betalningar inte blir utförda. Betalningsmottagaren kommer då att fakturera tidigare, uteblivna periodavgifter. 

Prime Fitness Studio förbehåller sig rätten att debitera en påminnelse-avgift på 60 kr vid utebliven periodavgift. Om 

medlemmen inte betalar i rätt tid, har Prime Fitness Studio rätt att från förfallodagen tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt 

lag. Om inte fakturan betalas överlämnas ärendet till inkasso. 

 

Löpande avtal 

De obligatoriska 3- resp. 12-månadersmedlemsskapen fortsätter tillsvidare efter bindningstidens ordinarie dragningar av 

avtalad månadssavgift om inte medlemmen säger upp avtalet i enlighet med de regler som stadgas i detta avtal. 


