PERSONLIG TRÆNING
Thomas Hylleborg
60 70 10 09 / thomas@go2fit.dk

Handelsbetingelser

Levering

Produkter og tjenester udbydes af Hylleborg Konsulentservice - Go2fit
v/Thomas Hylleborg – CVR nr. 4501097, juridisk adresse:
H. C. Ørsteds Vej 12, 4690 Haslev.
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Informationer, planer, skemaer og programmer leveres, som
pdf fil eller elektronisk via e-mail. Kan også udleveres som print.
Alt personligt materiale der udleveres er personlige. Al kopiering,
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Personlig træningsforløb
andre brugere. Handlinger i strid med licensrettighederne vil resultere
Der handles som udgangspunkt ikke med individer under 18kan
år. I opnå ipositiv
energi, velvære og høj livskvalitet.
retsforfølgelse.
sådanne tilfælde kræves en forælders/værges accept af indeværende
handels- og forretningsbetingelser, og forældrene/værgen påtager sig
således det fulde ansvar for købers
fysiske forfatning under, såvel som efter forløbet.
Der kræves en skriftlig accept ved ethvert tilfælde, hvis
forældre/værge ikke påtager sig ovenståeden ansvar ved
godkendelse og betaling af faktura, hvor handelsbetingelser
er vedhæftet.

Betaling
Inden opstart af alle træningspakker fremsendes faktura.
Kunde godkender aftalte træningspakke, aftalte ydelser samt
handelsbetingelser, ved indbetaling af fakturabeløb.
Betaling af opstartssamtale foretages inden samtalen starter.
Betaling og godkendelse af handelsbetingelser skal foretages, inden
udarbejdelse af træningsplanlægning og 1. træning.
Betaling kan foretages via MobilPay eller bankoverførsel med
månedlig betaling eller for hele forløbets varighed.

Træningspakker og betaling
Personlig Træning består af månedlige træningspakker. Én træning
består af 50 minutter personlig træning. Træningsantal gælder kun
for den pågældende måned og kan ikke overføres.
Group Træning er købes som 1 eller 2 gange træning pr. uge. Der
betales minimum 1. mdr. forud eller for hele forløbets varighed.
Alle træningspakker og single ydelser betales altid forud. Indholdet i
træningspakker er beskrevet i salgsmaterialet og på faktura.

Priser
Alle priser er inkl. moms, træningsfaciliteter i Fit&Sund og centerafgift,
således at den pris du ser, er den pris du betaler.
Inden opstart vil du modtage en aftalebekræftelse via e-mail med
faktura på aftalte træningspakke, vedhæftet handelsebetingelser
og privatlivspolitik. Betaling fungerer som godkendelse af aftalte
træningspakke og opstartsdato.

Fortrydelsesret og afbud
Der ydes fortrydelsesret jf. købeloven. Betalinger for træningspakker
og ydelser er bindende og kan som udgangspunkt ikke
refunderes. Der er 14 dages opsigelse ift. aftale om mdr. ydelse.
Afbud skal ske senest 24 timer inden aftale. Hvis man kommer for
sent, ikke møder op til en træning pga. sygdom eller anden årsag,
erstattes timerne ikke.

Fortrolighedspolitik
Vi forstår og respekterer vigtigheden af dit privatliv på
internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/brugere
til tredje part, med mindre det er aftalte med kunde eller
nødvendigt for at implementere en transaktion.
Vi videregiver eller sælger ikke dit navn, adresse, e-mail
adresse, kreditkort eller personlige data til nogen
tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Persondatapolitik
Der er brug for følgende oplysninger, når du indgår aftale om
personlig træning.
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. fit&sund medlemsnr.
Herudover generelle oplysninger, der har relevans ift. den personlige
træning - fx kundens ønsker og målsætninger, samt informationer om
alder, helbred, mål (vægt og højde), skader, træningserfaring mv.
Disse oplysninger registreres kun for at kunne levere den
optimale ydelse til kunden i forbindelse med personlig træning.
Billeder og og succeshistorier kan blive brug til markedsføring,
men kun hvis det er aftalt med kunde. Kunden skal skriftligt bede om,
at deres historie og billeder ikke må benyttes til markedsføring.
Personrelaterede oplysninger vil til enhver tid blive forevist og slettet,
hvis kunden ønsker dette ved en skriftlig henvendelse.
Den dataansvarlige er Thomas Hylleborg, indehaver.
Mail: thomas@go2fit.dk
Messenger: m.me/go2fit.dk
Tlf.: 60 70 10 09.

Øvrigt
Al træning foregår på eget ansvar. Træning af ikke myndige personer
under 18 år, skal godkendes af ansvarsperson og/eller forældre.
Jeg samarbejder med Fit&Sund, hvor træningen typisk foregår.
Der kan selvfølgelig også trænes andre steder, hvis det aftales, er
påkrævet eller ønsket.
Det er eget ansvar, at man ikke benytter doping. Personlig træning
foregår i træningsmiljøer, der er medlem af Antidoping Danmark,
hvor man bortvises/suspenderes ved bruge eller formidling af doping.
En positiv ADD-test, skal kunde selv betale.
Der tages forbehold for trykfejl og prisfejl på alle produkter på
hjemmeside, Facebook og i trykt materiale fra www.go2fit.dk.
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