Villkor vid köp av badårskort på Badhuset Energikällan
•
•
•
•

Årskortet är giltigt i 12 månader efter aktivering
Gym, vattengymnastik och relax ingår inte i årskortet
Årskortet är personligt och kan inte överlåtas
Ett foto krävs i samband med aktivering av årskort. Fotot kan endast ses
av personal på Badhuset Energikällan och tas för att personal ska kunna
kontrollera att kortet inte används av någon annan än kortets ägare

Kunden förbinder sig att:
•
•
•
•
•

uppvisa sitt kort i den elektroniska spärren i receptionen
uppvisa kortet samt styrka sin identitet vid förfrågan från personal
ta del av och följa gällande trivselregler
följa anvisningar som ges av personal vid anläggningen
inte låna ut kortet till annan person

Vid förseelser förbehåller personal på Badhuset Energikällan rätten att spärra
årskortet utan ersättning. Årskortet är en värdehandling och förlust eller
misstanke om förlust ska anmälas till Badhuset Energikällan. Förlorat årskort
spärras och kund får köpa nytt för 100 kr.
Förändringar i öppethållning berättigar ej till förlängning av årskort eller annan
kompensation. Det innefattar även underhåll/reparation som kan innebära en
stängning av hela eller delar av anläggningen, med undantag för
sammanhängande stängning av hela badanläggningen som överstiger en
vecka. Vid glömt kort kan personal maximalt 3 gånger löpande under året
släppa in dig efter identifikation i systemet, 4:e gången detta sker kommer vi
kräva vanlig entréavgift.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR 2016/679).

Villkor vid köp av månadskort på Badhuset Energikällan
•
•
•
•

Årskortet är giltigt i 30 dagar efter aktivering
Gym, vattengymnastik och relax ingår inte i månadskortet
Månadskortet är personligt och kan inte överlåtas
Ett foto krävs i samband med aktivering av månadskort. Fotot kan endast
ses av personal på Badhuset Energikällan och tas för att personal ska
kunna kontrollera att kortet inte används av någon annan än kortets
ägare

Kunden förbinder sig att:
•
•
•
•
•

uppvisa sitt kort i den elektroniska spärren i receptionen
uppvisa kortet samt styrka sin identitet vid förfrågan från personal
ta del av och följa gällande trivselregler
följa anvisningar som ges av personal vid anläggningen
inte låna ut kortet till annan person

Vid förseelser förbehåller personal på Badhuset Energikällan rätten att spärra
månadskortet utan ersättning. Månadskortet är en värdehandling och förlust
eller misstanke om förlust ska anmälas till Badhuset Energikällan. Förlorat
månadskort spärras och kund får köpa nytt för 100 kr.
Förändringar i öppethållning berättigar ej till förlängning av månadskort eller
annan kompensation. Det innefattar även underhåll/reparation som kan
innebära en stängning av delar av anläggningen. Undantag ges vid stängning av
hela badanläggningen eller motionsbassängen p.g.a. underhåll/reparation som
överstiger en dag. Vid glömt kort kan personal maximalt 2 gånger löpande
under månaden släppa in dig efter identifikation i systemet, 3:e gången detta
sker kommer vi kräva vanlig entréavgift.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR 2016/679).

Villkor vid köp av 10-kort på Badhuset Energikällan
• 10-kortet är giltigt i 24 månader efter aktivering
• Gym, vattengymnastik och relax ingår inte i 10-kortet

Kunden förbinder sig att:
•
•
•
•

uppvisa sitt kort i den elektroniska spärren i receptionen
uppvisa kortet samt styrka sin identitet vid förfrågan från personal
ta del av och följa gällande trivselregler
följa anvisningar som ges av personal vid anläggningen

Vid förseelser förbehåller personal på Badhuset Energikällan rätten att spärra
10-kortet utan ersättning. Förlorat 10-kort kan ej ersättas.
Förändringar i öppethållning berättigar ej till förlängning av 10-kort eller annan
kompensation. Det innefattar även underhåll/reparation som kan innebära en
stängning av hela eller delar av anläggningen upp till och med 365 dagar.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR 2016/679).

