
 
 REPEAT Medlemsvillkor – Terms & Conditions  
Gäller för medlemskap tecknade innan 2018-12-27 
 
1 Medlemskap  
Medlemskap i REPEAT tecknas via vår hemsida www.repeatfitness.se eller vår App. Ett medlemskap i 
REPEAT ger tillgång till träning i alla REPEATS träningscenter genom QR-kod via App eller ett 
personligt kort med datachip.  
Ett Vecko-medlemskap ger medlemmen obegränsad tillgång till alla REPEAT träningscenter, mot ett 
fast pris per vecka. Pay as You Go-medlemskap ger tillgång till alla träningscenter, mot en betalning 
för varje nyttjat tillfälle. Off Peak-medlemskap ger medlemmen tillgång till alla träningscenter under 
begränsade tider, dessa tider finns tillgängliga på www.repeatfitness.se.  
Alla REPEATs medlemskap är strikt personliga och får endast användas personligen av den medlem 
som har undertecknat medlemskapet. Vid missbruk av medlemskap förbehåller REPEAT sig rätten att 
blockera medlemskapet för en tidsperiod alternativt avsluta medlemskapet. För att bekräfta 
medlemmens identitet måste medlemmen kunna visa giltigt ID med bild på begäran av REPEATs 
personal.  
Ändringar i personuppgifter så som namn, adress, e-post, telefonnummer, bank, betalkortnummer 
etc. måste uppdateras omedelbart och tillhandahållas till REPEAT. Det är medlemmens ansvar att 
REPEAT vid varje tidpunkt har uppdaterad information enligt ovan.  
 
2. APP  
Som medlem kan man komma in på REPEATs träningscenter med REPEATs App genom att skanna en 
QR-kod, även varor kan köpas i automaterna med hjälp av REPEATs App. Efter att medlemmen 
skannat QR-kod och checkat in på träningscentret kan medlemmen inte checka in igen de kommande 
fem minuterna.  
Varje QR-kod kan endast användas en gång och är strikt personlig. Missbruk leder till blockering av 
medlemskap. REPEAT ansvarar inte för tekniska problem som scanning, tekniska fel i app eller i 
medlemmens egen smartphone/mobiltelefon.  
 
3. Kort med datachip  
Om en medlem förlorar eller skadar ett kort med datachip ska det omedelbart anmälas till REPEAT, 
som kommer att tillhandahålla ett nytt kort med datachip mot en avgift för tillverkning och 
administration.  
 
4 Giltighet  
Veckovis, Pay as you go och Off Peak Medlemskap är löpande medlemskap som fortsätter tills de 
upphör enligt §7.  
 
5 Betalning  
Betalning i REPEAT sker via kreditkort via Adyen. Vid tecknande av medlemskap förskottsbetalas 
engångsavgifter och avtalad kontraktsperiod. Den veckovisa betalningen dras automatiskt från 
medlemmens bankkonto samma dag i veckan då medlemskapet tecknades.  
Utöver REPEATs träningsmedlemskap debiteras alla andra inköp med QR-kod/kort med datachip 
tillsammans med den löpande betalningen. REPEAT förbehåller sig rättigheten att ändra den aktuella  



kreditgränsen när som helst. Om kreditgränsen nås före nästa betalning kan inga ytterligare tjänster 
eller varor köpas innan betalning har erlagts.  
Det är medlemmens ansvar att betalningsinformationen är uppdaterad vid varje gällande tid.  
 
6 Utebliven betalning  
Om det gällande priset för det löpande medlemskapet (+ kredit för inköp i träningscentret) inte 
betalas i tid inom den avtalade perioden har REPEAT rätt att omedelbart blockera medlemmens 
medlemskap. Om det förfallna beloppet inte betalas inom 30 dagar efter medlemskapet har 
blockerats, har REPEAT rätt att säga upp medlemskapet utan vidare meddelande. Medlemmen kan 
inte träna igen tills det förfallna beloppet har betalats och ett nytt medlemskap tecknats inklusive 
gällande engångsavgifter.  
REPEAT förbehåller sig rätten att debitera utestående belopp.  
 
7 Uppsägning av medlemskap  
Medlemskap kan när som helst avslutas med en veckas uppsägning till slutet av en vecka. 
Uppsägning ska i första hand ske via mail till avslut@repeatfitness.se. Det är medlemmens eget 
ansvar att säkerställa att bekräftelse på uppsägning av medlemskap som skickat från REPEAT, 
mottagits per email.  
Uppsägning kan även göras personligen i ett REPEAT träningscenter. Om det finns tvivel om huruvida 
ett medlemskap har avslutats måste medlemmen påvisa uppsägning med datum och skriftlig 
dokumentation av uppsägning från träningscentret.  
Om medlemmen har skickat en undertecknad uppsägning via email till avslut@repeatfitness.se, är 
det medlemmens eget ansvar att se till att uppsägningen bekräftas av REPEAT per email. 
Bekräftelsen kommer att skickas till den e-postadress som ges till REPEAT. Det är medlemmens 
ansvar att REPEAT alltid har rätt kontaktinformation, inklusive rätt email och adress.  
 
8 Ångerrätt  
Vid tecknande av medlemskap via www.repeatfitness.se eller App har medlemmen möjlighet att 
ångra köpet av medlemskap inom 14 dagar från den dag då medlemskapet tecknats, i enlighet med 
distansavtalslagen. Om medlemmen vill nyttja ångerrätten ber vi denne kontakta REPEAT via mail till 
avslut@repeatfitness.se eller besöka ett REPEAT träningscenter. På Konsumentverkets hemsida finns 
det standardformulär som medlemmen kan använda sig av.  
 
9 Omyndiga medlemmar  
Ungdomar under 15 år får ej träna på REPEAT. Om en person är under 15 år, kan medlemskap inte 
tecknas via App eller hemsida. Ungdomar mellan 15 och 17 år kan enbart registrera sig till REPEATs 
träningscenter tillsammans med målsman, målsman är även den som står som betalare till 
medlemskapet.  
10 Hälsotillstånd och personskada  
All träning sker på egen risk. En medlem ansvarar för att vara i ett hälsotillstånd som tillåter 
deltagande i aktiviteter som REPEAT tillhandahåller. REPEAT ansvarar inte för personskada på grund 
av olyckor eller på grund av andra besökares agerande eller brist på otillräckliga åtgärder.  



11 Värdesaker  
REPEAT rekommenderar att alla värdesaker förvaras i ett låst skåp med eget medtaget hänglås under 
träningen. REPEAT ansvarar inte för förlust av värdesaker på grund av stöld eller force majeure.  
 
12 Ordningsregler  
Gällande ordningsregler, liksom instruktioner från REPEAT-personal, måste alltid följas. REPEAT 
förbehåller sig rätten att vid brott mot dessa stänga av medlemmen. Rasistiska eller nedsättande 
kommentarer leder till omedelbar avstängning. REPEAT kan i specialfall kräva läkarintyg om det anses 
att träningen kan vara skadlig för medlemmen.  
 
13 Dopning  
REPEAT förbehåller sig rätten att kontakta polis vid misstanke av användande av dopingklassade 
preparat i som innefattas av Wadas dopinglista. Polisen gör egen utredning av medlem och utför 
dopingtest av medlemmen om bedömningen är sådan. Ett positivt test resulterar i minst 2 års 
uteslutning från träning i alla REPEATs träningscenter. Ovan gäller alla som tränar på REPEAT.  
För mer information eller rådgivning hänvisar vi till www.dopingjouren.se  
 
14 Uppsägning av medlemskap  
REPEAT kan säga upp ett eventuellt medlemskap utan vidare meddelande. Vid uppsägning av REPEAT 
återbetalas alla förskottsinbetalningar som ej nyttjats.  
Om REPEAT säger upp ett medlemskap på grund av medlemmens väsentliga brott mot de nuvarande 
medlemsvillkoren eller gällande ordningsregler, kommer ingen återbetalning att göras.  
Som en väsentlig överträdelse beaktas dopning, utlåning av personlig QR-kod genom våra app / kort 
med datachip, rasistiska uttalanden eller brott som är förbjudna enligt svensk lag.  
 
15 Ändring av medlemskap  
Ändringar av medlemskap kommer att kommuniceras minst två månader innan ändringarna träder i 
kraft. Ändringarna anmäls via information i REPEATs träningscenter och på www.repeatfitness.se  
 
16 Personuppgifter  
REPEAT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling av 
personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om vår 
behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter i vår Dataskyddspolicy. 


