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Avtal gällande avbetalning av periodkort samt anslutning till Autogiro
Vid tecknande av avbetalning, kan kreditupplysning göras.
BLANKETTEN LÄMNAS I KASSAN PÅ LEKSANDSHALLEN I SAMBAND MED KORTKÖP

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer och postadress

Personnummer (10 siffror)

Telefonnummer

Bank (namn)

Kontonummer (clearing- och kontonummer)

Typ av kort

Belopp

Månadsavisering

☐ Simhall, 12 mån

1750 kr

☐ 146 kr per månad i 12 månader

☐ Workout & Gym, 12 mån

3450 kr

☐ 288 kr per månad i 12 månader

☐ Simhall & Vattengympa, 1 sep- 31 maj

2300 kr

☐ 192 kr per månad i 12 månader

☐ Relax, 9 mån

3990 kr

☐ 333 kr per månad i 12 månader

☐ Jag är pensionär (20 % rabatt)
Godkännande

☐ Jag godkänner villkoren för avbetalning samt anslutning till Autogiro (sid 2)
Ort, datum

Namnunderskrift

Ifylls av Leksandshallens personal
Datum för köp (år, månad, dag)

Namnunderskrift (Leksandshallens personal)

1

2019-01

Villkor för
Avtal gällande avbetalning av periodkort samt anslutning till Autogiro

1. Kortets regler och giltighet
-

-

Periodkortet är personligt och kan inte överlåtas.
Avtalstiden är 12 månader och kan inte brytas.
Periodkortet kan i vissa fall frysas vid allvarlig sjukdom eller skada (se punkt 3 nedan).
Perioden för avbetalning är alltid 12 månader. Detta gäller även säsongskorten på 9 månader.
Första debitering sker normalt månaden efter kortets tecknande.
Uppgradering av kort under 12-månadersperioden kan göras mot att betalning erläggs vid varje
träningstillfälle eller som en engångsbetalning.
Leksandshallen har inget ansvar för bevakning av kortets giltighet.

2. Autogiro
- Debitering av ert konto sker den sista bankdagen i månaden.
- Kortinnehavaren är skyldig att se till att aktuellt belopp finns tillgängligt på kontot på
-

förfallodagen.
Vid bankbyte måste detta meddelas Leksands kommun (ekonomihelpdesk@leksand.se) minst
5 dagar innan nästkommande förfallodag.

3. Sjukdom
- Periodkortet kan frysas vid allvarlig sjukdom eller skada. Läkarintyg erfordras.
- Läkarintyget ska tydligt ange skadans art och begränsning.
- Vid frysning av årskortet inaktiveras kortet för den period läkarintyget avser.
- Vid återaktivering av årskortet förlängs löptiden framåt med motsvarande tid som läkarintyget
-

avsåg.
Debiteringen via autogiro kan inte frysas utan löper under den avtalade 12-månadersperioden.

4. Missbruk och utebliven betalning
- Vid utebliven betalning skickas ärendet omgående till inkasso (kravavgift 180 kr tillkommer).
- Vid utebliven betalning spärras kortet omgående och aktiveras först då aktuell skuld är betald.
- Oaktsamhet eller försummelse kan leda till indraget kort och avstängning.

Information om behandling av dina personuppgifter
Leksands kommuns kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig, och behöver personuppgifter för att
hantera avbetalning av årskort. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1b
(fullgörande av avtal). Uppgifter kring passage används för besöksstatistik. Dina uppgifter förvaras i
dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde vid teknisk
behandling. Dina uppgifter skickas till ekonomiavdelningen för debitering. Dina personuppgifter kommer
att gallras efter 10 år i enlighet med bokföringslagen. Du har enligt dataskyddslagen rätt att få
upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du kan begära ett utdrag av dina
personuppgiftsbehandlingar. Du kan begära att behandlingen upphör när som helst genom att kontakta
Leksands kommuns dataskyddsombud via brev eller mejl (kommun@leksand.se). Du kan få dina
uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade. Dessa rättigheter kan
begränsas av dataskyddsförordningen
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