
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. Vid inpassering via ytterdörren 
mot gatan vid låst port, se till att röra dig framför rörelsesensorn när du 

registrerat din tagg mot kortläsaren och knappat in din PIN-kod, den gröna 
lysdioden lyser då taggen registrerats och korrekt PIN angetts. Observera att 

rörelsesensorerna är ställda väldigt nära porten. 
 

• Nödutrymning 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 gymmet. 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 är det drop-in på och det är bara att kliva in om det är ledigt, polletter 

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

2ggr/vecka. 
 

• Du får låna tagg under ditt Free Week Pass, men tappar du bort denna eller 
råkar ha sönder denna, alternativt, inte lämnar tillbaka denna inom sista 
giltighetsdagen, faktureras 100kr för denna. Skulle detta trots allt hända, är det 

inte värre än att 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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