ÖVERLÅTELSE AV TRÄNINGSKORT, F&S STOCKHOLM
-

-

___________________________________
För- och efternamn, anläggningspersonal

Datum (åååå-mm-dd)

SÄLJARE
_________________________________________________________________
För- och efternamn
_
Personnummer (ååååmmdd-nnnn)

Typ av träningskort som ska överlåtas*
Träningskort år

6-månader

Träningskort år tonår

6-månader tonår

Träningskort år senior

6-månader senior

Träningskort år student

6-månader student

Träningskort år dag

6-månader dag

Träningskort år dag tonår

6-månader dag tonår

Träningskort år dag senior

6-månader dag senior

Träningskort år dag student

6-månader dag student

KÖPARE
_________________________________________________________________
För- och efternamn
_
Personnummer (ååååmmdd-nnnn)
_________________________________________________________________
E-postadress (betalare)
_________________________________________________________________
Telefonnummer (betalare)

Villkor vid överlåtelse
Medlemskapet är personligt och går inte att överlåta. Köparen behöver
erlägga medlemsavgift för innevarande kalenderår.
Köparen måste uppfylla kraven för rabatterat avtal (exempelvis vara
student om avtalet är Student, tonår om avtalet är Tonår etc).
Träningskort för ordinarie pris kan överlåtas oavsett om köparen är
tonåring/senior/student. Priset förblir då detsamma, ingen nedgradering
eller återbetalning av mellanskillnad beviljas.
Om träningskortet betalas via autogiro kan överlåtelse göras endast om
det återstår bindningstid på avtalet. Köparen måste skriva på ett nytt
medgivande för autogiro och ange clearing- och kontouppgifter.
Köparen går då med på att överta den återstående bindningstiden.
En administrationsavgift på 100 kr tillkommer i samband med
överlåtelse.
Eventuella skulder måste betalas innan överlåtelsen kan godkännas.
Träningskort med speciella krav vid överlåtelse:
Träningskort som har rabatt över disk eller som köpts via F&S
Stockholms företagsportal kan överlåtas till person som är anställd på
samma arbetsplats.
Om arbetsgivaren ger sitt skriftliga godkännande kan kortet överlåtas till
person utanför företag. Detta intyg måste uppvisas i samband med
överlåtelse.
*Följande träningskort går inte att överlåta: Månadskort, Tvåföreningskort, Öppna Dörrar, Skarpnäck,
FaR, Enkeljympa, träningskort beställda via Benify, Wellnet, Söderberg&Partners och träningskort som
betalats helt eller delvis med Actiway.

_____________________________________
Underskrift säljare

_____________________________________
Underskrift köpare (ifylls av vårdnadshavare om köpare

(ifylls av vårdnadshavare om säljare är minderårig)

är minderårig)

_____________________________________
Namnförtydligan säljare

_____________________________________
Namnförtydligan köpare

