
AVTALSBLANKETT FÖR ATT BETALA DITT MEDLEMSKAP VIA AUTOGIRO HOS SOULYOGA GBG 

VILLKOR  

Allmänt  

Du har möjlighet att betala ditt medlemskap med månadsinbetalningar via autogiro. Den 
som tecknar avtal om medgivande till betalning via autogiro måste vara minst 18 år och ha 
ett eget bankkonto. Är du under 18 måste en målsman skriva under avtalen. 

 Avtalstid och uppsägning 

Medlemskap med bindningstid – Årskort och Terminskort 
Du har möjlighet att välja mellan Årskort med 12 månaders bindningstid och Terminskort 
med 6 månaders bindningstid. Ett autogiroavtal med bindningstid kvar måste sägas upp 
senast 30 dagar innan avtalstidens utgång och kommer då att upphöra att gälla från och med 
den sista i den månad då avtalet går ut. Ett avtal som inte sägs upp innan avtalstidens 
utgång fortsätter att löpa på en ny 12 månaders respektive 6 månaders avtalsperiod. 

Medlemskap utan bindningstid - Månadskort 
Om du inte vill binda upp ditt medlemskap på 12 eller 6 månader har du möjlighet att välja 
Månadskort utan bindningstid. Ett autogiroavtal utan bindningstid är fritt att avslutas när 
som helst. Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. 
Ett avtal som inte sägs upp fortsätter att löpa månadsvis.  

Ensidig uppsägning av autogiro innan avtalstidens slut  
Om medlemmen ensidigt avslutar sin giroöverföring är medlemmen ändå skyldig att betala 
medlemskapsavgiften för den kvarvarande avtalstiden som medlemmen minst förbundit sig 
med i avtalet med Soul Yoga Göteborg. Medlemskapsavgiften för den kvarvarande 
avtalstiden är omedelbart förfallen till betalning. Kortet får inte användas under den 
kvarvarande avtalstiden om inte hela den kvarstående kortavgiften betalats.  

Förtydligande: Du kan säga upp tjänsten autogiro innan bindningstiden har gått ut men du är 
skyldig att slutbetala ditt för de månader som återstår av avtalstiden.  

Uppsägning skall ske skriftligen på för ändamålet särskilt upprättad blankett. Blanketten skall 
undertecknas av medlem personligen och lämnas/skickas till Soul Yoga Göteborg.  

Information om betalning  
Täckning måste finnas på kontot på förfallodagen. Om vi inte lyckas dra pengarna från ditt 
konto skapas en skuld på beloppet och ditt kort spärras för träning till dess att skulden är 
betald – vi skickar faktura, påminnelseavgift 50 kr tillkommer. Upprepas problemen med att 
dra pengarna från ditt konto kommer vi att stänga möjligheten för dig att betala med 
autogiro i framtiden. Din autogiroskuld kan komma att lämnas till inkasso.  

 

 



För- och efternamn: ____________________________________________________  

Gatuadress:___________________________________________________________ 

Postnummer och ort:____________________________________________________   

Mobiltelefon:__________________________  

Personnummer:_________________________   

Jag har tagit del av och godkänner avtalsvillkoren för köp via autogiro  

 

Mitt köp gäller: Årskort 12 månaders bindningstid                       

                             Terminskort 6 månaders bindningstid                  

                             Månadskort utan bindningstid                    

 

Datum:________________________________________________  

Underskrift:__________________________________________________  

 

 

 

Scanna/ta bild av underskriven avtalsblankett och medgivandeblankett och skicka till 

info@soulyogagoteborg.se  

Tag med ifylld avtalsblankett och medgivandeblankett och avtalsblankett till din första klass.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@soulyogagoteborg.se

