FITNESS WORLD A/S OVERTAGER FITNESS FOKUS KALUNDBORG
Fitness Fokus Kalundborg er pr. 11. september 2017 blevet overtaget af Fitness World A/S.
I henhold til de gældende medlemsvilkår ændres medlemskaber og vilkår med mindst 30 dages varsel til
medlemmerne via opslag her i centret, via e-mail og på fitnessf.dk/kalundborg. Ændringerne træder
således i kraft fra og med den 1. november 2017.
Ændring af medlemskaber til Fitness World Hold & Fitness medlemskab og vilkår
I forbindelse med overtagelsen ændres følgende medlemskaber fra og med den 1. november 2017 til et
Fitness World Fitness & Hold medlemskab med en normalpris på 259 kr./md. på de gældende vilkår for et
Fitness & Hold medlemskab i Fitness World:








Pensionist og ikke-pensionist og LOYALITET 1 måneds løbende PBS
Familie 2 personer, løbende og LOYALITET 1 måned løbende PBS
Familie 3 personer, løbende og LOYALITET 1 måned løbende PBS
Familie 4 personer, løbende og LOYALITET 1 måned løbende PBS
Nov medlemskab
Kvickly aftale
Sigrid Undset personale

Nye vilkår og mulighed for opsigelse
Ændringen betyder, at medlemmer, der i dag har de ovennævnte Fitness Fokus-medlemskaber, den 1.
november 2017 overgår til de gældende vilkår for Fitness World Fitness & Hold medlemskab. Læs
medlemsbetingelser og – vilkår for dem på www.fitnessworld.com/da/conditions
Har du et af de ovenstående medlemskaber og ønsker du ikke at fortsætte dit medlemskab som et Fitness
World Hold & Fitness medlemskab med tilhørende medlemsbetingelser fra den 1. november 2017, skal du
opsige dit medlemskab senest den 30/11 2017. Du kan opsige enten ved henvendelse i receptionen eller
pr. e-mail til medlemsservice@fitnessworld.com Din opsigelse vil gælde fra den dag, opsigelsen er
modtaget hos Fitness World med udløb af dit medlemskab til den 1. november. Det er dit ansvar at kunne
fremvise dokumentation for din opsigelse og for opsigelsesdatoen.
Velkommen: Træn gratis i oktober og til lav pris resten af året
Medlemmer af Fitness Fokus Kalundborg, der ændres til et Fitness & Hold medlemskab, kan træne gratis i
oktober. November og december trænes til en intropris på 99 kr./md. Den 1. januar 2018 overgår
medlemskabet til normalpris på 259 kr./md. i et løbende abonnement. I introperioden frem til og med den
31. december 2017 kan du kun træne i Kalundborg, men fra den 1. januar 2018 kan du træne i samtlige
Fitness World centre i Danmark. Læs mere om Fitness World på www.fitnessworld.com/da/kalundborg
Din PBS-aftale flytter med
Vi overflytter også din betalingsaftale til Fitness World. En PBS-aftale hos Fitness World koster et
administrationsgebyr på 9 kr./md. Hør mere i receptionen.
Bemærk: Har du et andet medlemskab end de ovenstående eller er under 15 år, så læs mere på det andet
opslag eller spørg i receptionen
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