
ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Studio Yoga Arenastaden och Kunden, den
person som är namngiven på avtal/köpehandlingar.

Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Studio Yoga Arenastaden följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att
tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp
för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson
rätt att skriftligen meddela Studio Yoga Arenastaden om hen ångrat sitt köp. Om kunden utnyttjat sin
ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för tjänsten tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från
den dag då vi tog emot meddelandet om att kunden ångrat sig.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma
tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna som
anordnas av Studio Yoga Arenastaden, Gustav III Boulevard 140, Solna samt vid resor och aktiviteter
på annan plats och som anordnats av Studio Yoga Arenastaden.

Medlemskap; avtalstid, frysning och uppsägning
Studio Yoga Arenastaden erbjuder olika medlemskap (årskort, månadskort, klippkort och
gruppträning). Medlemskapet gäller tills vidare/löpande tills kunden säger upp medlemskapet.
Uppsägning sker via mail till info@studioyoga.se.

Vid årskort och månadskort bokar medlemmen själv in obegränsat antal drop-in platser på
gruppträningspass med lediga platser under kortets giltighetstid. Studio Yoga Arenastaden kan inte
garantera tillgången på drop-in platser under terminens gång då utbudet styrs av efterfrågan.
Medlemmen ansvarar för och åtar sig att avboka bokad plats på gruppträningspass senast 2 tim före
passets start. Korten gäller ej för kurser.

Vid klippkort bokar medlemmen själv in drop-in plats på gruppträningspass med lediga platser under
kortets giltighetstid. Studio Yoga Arenastaden kan inte garantera tillgången på drop-in platser under
terminens gång då utbudet styrs av efterfrågan. Medlemmen ansvarar för och åtar sig att avboka bokad
plats på gruppträningspass senast 2 tim före passets start. Korten gäller ej för kurser.

Vid kurser har medlemmen garanterad plats under kursens gång och behöver ej boka plats för varje
tillfälle. Korten gäller ej för gruppträningspass.

Avgiften för medlemskapet (årskort, månadskort, klippkort eller kurser) betalas före start genom
bokningssystemets betaltjänst.

Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid,
t ex vid skada, sjukdom, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort kan frysa sitt
medlemskap i upp till 3 månader. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad
nedkomst, efter samråd med kunden. Studio Yoga Arenastaden förbehåller sig rätten att begära in
intyg som styrker skada, sjukdom, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort. Frysning av
medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning. Begäran om
frysning av medlemskap skickas till info@studioyoga.se

Medlemskap kan tecknas från 18 års ålder. För personer under 18 år behöver vårdnadshavare teckna
avtal och ansvara för betalning.

http://ec.europa.eu/odr


Medlemskap är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Medlemskortet är digitalt. Kunden
hittar sina kort på Mina sidor i Zoezi.

Köp av kurs, klippkort, värdekort och presentkort
Studio Yoga Arenastaden erbjuder flera lösningar förutom medlemskap.
Vid köp av Kurs (gruppträning eller utbildning) bokas och betalas hela kursen i förväg innan kursstart.
Kunden ansvarar för och åtar sig att avboka bokad plats på gruppträningspass senast 2 timmar före
passets start.
Kunden kan se sitt köp av kurs samt giltighetstid under Mina sidor i Zoezi.
Klippkort för pass ger alltid ett rabatterat pris per gång. För aktuellt utbud av klippkort se hemsidan.
Vid klippkort dras ett klipp per träningstillfälle. Klippkortet med 5 eller 10 klipp är giltiga i 6 månader
från inköpsdatum. Klippkortet med 20 klipp är giltigt i 12 månader från inköpsdatum. Kortet är
digitalt. Kunden ser sitt kort samt hur många klipp som återstår under Mina sidor i Zoezi.

Förlängning av giltighetstid vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt klippkort/värdekort/presentkort
under viss tid, t ex vid skada, sjukdom, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort kan
ansöka om att förlänga giltighetstiden på kortet i upp till 3 månader. Vid graviditet fryser vi normalt
t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst, efter samråd med kunden. Studio Yoga Arenastaden
förbehåller sig rätten att begära in intyg som styrker skada, sjukdom, studier, värnpliktstjänstgöring
eller jobb på annan ort. Förlängning av giltighetstid på kort ska ansökas om i förväg och mailas till
info@studioyoga.se

Moms
Samtliga köp är belagda med moms och pris ut mot kund är angivna inklusive moms enligt följande;
6% för träning, 12% vid köp av livsmedel och böcker, 25% för alla behandlingar, utbildningar,
coaching, kläder och övriga köp. Samtliga köp avser betalning i valuta SEK.

Prisändringar
Studio Yoga Arenastaden äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. Kunden har prisgaranti för
sin månatliga medlemsavgift under bindningstiden på kortet, samt för antalet klipp på ett klippkort.
Studio Yoga Arenastaden kan utföra eventuell prisjustering först efter bindningstiden gått ut/antalet
klipp tagit slut. Alla prishöjningar aviseras två månader i förväg.

Avstängning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från
träning/behandling tills betalning sker.

Registrering av personuppgifter
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av bokning godkänner kunden den
registreringen. Studio Yoga Arenastaden behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla
och administrera kundsystem, ta betalt, samt för att informera befintliga kunder om bolagets tjänster
och erbjudanden. Kunden kan själv under Mina sidor i Zoezi avsäga sig erbjudanden och nyhetsbrev
via mail och/eller sms. Kunden kan inte avsäga sig utskick som gäller ändring av medlemsavtalet eller
annan viktig information kring ändrade förhållanden i verksamheten.    

Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje
part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig
grund. Kund som önskar bli raderad från Studio Yoga Arenastaden:s kundregister meddelar detta
skriftligt till info@studioyoga.se. Alla personuppgifter kommer då att raderas.

Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Studio Yoga Arenastaden om ändring av personfakta som namn,
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adress, telefonnummer eller e-mailadress Studio Yoga Arenastaden ansvarar inte för de fall där
eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna
adressen.

Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Studio Yoga Arenastaden ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning,
för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

Praktiska ändringar
StudioY oga Arenastaden förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka.
Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via hemsida och i Nyhetsbrev.

Bokningsregler
Kund bokar sitt besök på Studio Yoga Arenastaden via hemsida och bokningssystem. Kund får
inloggning när hen registreras som kund. Ny kund kan skapa ett konto själv. Via sin inloggning på
bokningssidan kan Kunden själv boka tjänster.

Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter
betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

Force Majeure
Studio Yoga Arenastaden ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken
beror på omständigheter utanför Studio Yoga Arenastadens kontroll och som skäligen inte har kunnat
förutses, undvikas eller övervinnas, såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, allvarlig
smittspridning, brand- vatten- eller annan större skada på studion, strejk, lockout, naturkatastrof eller
myndighetsbeslut.

Kvarlämnade saker
Kvarlämnar medlemmen kläder, yogamattor eller andra objekt förvaras dessa i kvarglömda lådan. Om
medlemmen inte hämtar tillvaratagna objekt inom 14 dagar äger Studio Yoga Arenastaden rätt att
disponera över de tillvaratagna objekten. Studio Yoga Arenastaden ansvarar inte för kvarlämnade
objekt.

Cookies
Vår webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som
innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. För att kunna
använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie
används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga
personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att
hålla koll på kundens inköp, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en
bättre kundupplevelse och support.

Kontaktinformation & företagsinformation Studio Yoga Arenastaden
Telefon: 0708-398229
E-post: info@studioyoga.se
Hemsida: www.studioyoga.se
Adress: Gustav III Boulevard 140, 169 74 Solna
Organisationsnummer: 556947-8562 Yogamottagningen Stockholm AB
Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.


