SANDANE TURN OG IDRETTSLAG - TURNGRUPPA
Betingelsar for bruk av betalingsløysing: sandanetil.no og stil.guleinteraktiv.com.

1. GENERELLE KJØPSVILKÅR

ADRESSE

Postboks 157
6821 Sandane
TELEFON

57 86 55 44
INTERNETT

www.sandanetil.no

Dei fylgjande vilkåra som listast opp her, regulerar brukarens bruk av dei tenestene kjøpt
gjennom denne nettløysinga.Vi tar forbehald om at skrive- og trykkfeil kan forekome. Styret i
Turngruppa kan endre desse vilkåra utan varsel.
- Den som er registrert som brukar, er ansvarleg for betaling og kjøp av produktet/tenesta.
- Tenestene/produkta gjev deg adgang til Turngruppa sine treningstilbod via elektroniskklippekort, sesongkort eller betaling av ein enkelt time (dette kan varie frå tilbod til tilbod).
- Har du manuelle klipp frå tidlegare kan desse overførast til elektroniske klipp. Ta kontakt
med ein i styret.
- Klippekort har gyldigheit så lenge det er klipp att.
- Sesongkort har gyldigheit frå kl. 00.00 på «gyldig frå» dato og til kl. 23.59 på «gyldig til»
dato.
2. RESERVERING

- Reservering av plass kan ikkje skje utan at du har betalt.
- Reserveringa er opa intil ein time før timen byrjar.
- Er det ledig plass når ein time byrjar er det «først til mølla» prinsippet ved oppmøte når
timen byrjar.
- Ein kan ikkje reservere ein plass lenger enn 7 dagar fram i tid.
- Reserveringar/betalingar der du ikkje møter opp vil ikkje kunne refunderast.
- Du kan få annulert ei reservering du har gjort som du ikkje kan møte på og få refundert
beløpet/klippet. Dette må skje minst 24 timar før den aktuelle timen byrjar.
- Om du ikkje møter til ein reservert time kan plassen din gjevast til nokon andre. Har du
sesongkort og ikkje møter kan du måtte betale ordinærpris for den aktuelle timen.
3. PERSONOPPLYSNINGAR

For at du som brukar skal kunne benytte denne tenesta treng vi visse personopplysningar
som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-post. Det blir ikkje lagra
betalingsopplysningar som t.d. kortnummer eller andre tilsvarande data i vår database (sjå
pkt.3).
4. KORTOPPLYSNINGAR

Når du betalar for tenester med Mastercard eller VISA må du legge igjen kortnummer,
utløpsdato og ein CVC-kode. Når du legg inn denne informasjonen er du inne på ei ekstern
nettside som tar seg av betaling og overføring av beløpa. Informasjonen du legg inn der vil
ikkje bli lagra i vårt system, men blir nytta av leverandøren av betalingsløysinga.
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