
Gokart Event Gävle AB  Telefon: 026-4211500 
Lötängsgatan 6                      Email: medlem@gokartgavle.se 
80301 Gävle  

   Avtalsbestämmelser Medlemsabonnemang 

  
Allmänt om autogiro  

Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto 

enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran 

överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.  

Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning 

av vara eller tjänst.  

Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på 

förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. 

Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.  

Har betalaren inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är betalaren medveten om att detta kan 

innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalning ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt banken vid var tid gällande 

regler, för den skuld som därigenom uppstår.  

Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande 

bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta 

betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräckligkontobehållning på förfallodagen eller om det 

konto som medgivandet avser avslutats.  

  

Bindning & uppsägning   

Betalaren förbinder sig att betala avgift varje månad under minst sex (6) månader alternativt tolv (12) månader via autogiro. Därefter fortsätter 

de månatliga autogireringarna till dess att avtalet sägs upp skriftligt. Betalaren ser till att de finns täckning på kontot för att betala sin 

månadskostnad. Saknas täckning på kontot och betalning inte kommit in senast den 10:e månaden efter, uttages en påminnelseavgift på 60 kr. 

Erläggs inte betalning två månader i följd förfaller samtliga avgifter till omedelbar betalning. Körning medges ej förrän alla obetalda avgifter är 

reglerade. Uppsägningstiden är 30 dagar innan bindningstiden löper ut. Om avtalet inte sägs upp löper det vidare under ytterligare 1 månad åt 

gången. Senast den 5:e i månaden ska uppsägningen vara oss tillhanda för att vi ska hinna stoppa dragningen vid kommande månadsskifte. Du betalar i förskott 

och ditt kort kommer att vara giltigt en månad efter sista betalningen.  

 

  

Uppsägning av autogiro  

uppsägning av detta avtal görs skriftligt till:  

medlem@gokartgavle.se eller med blankett som du hämtar på hemsidan eller får av oss.  

 

Första betalningen 
När du tecknar ett autogiroavtal dras pengarna för abonnemanget alltid i förväg. Så pengarna för exempelvis februari månad dras alltid i januari 
o.s.v. Vid teckning av nytt avtal betalar du första månadsavgiften på Gokart Event Gävle, om du vill att kortet ska gälla direkt. Annars börjar 
abonnemanget/kortet gälla från den 1:a månaden efter du tecknat ditt avtal.  
 

Datum för uttag  

Uttag belastas betalarens konto mellan den 25 och 31 varje månad.  

  

Justering av månadsbelopp  

Månadskostnaden är fast de första 12 dragningarna, sedan kan månadskostnaden komma att höjas enligt gällande prislista.  
Justering av avgiften/månadsbeloppen kan komma att ske. Besked lämnas i sådant fall minst 30 dagar innan till betalaren.  

Om autogirobetalningen ensidigt ställs in av betalaren före detta avtals utgång, har Gokart Event Gävle AB rätt att kräva kvarvarande till dess 

bindningstid och/eller uppsägningstiden är uppfylld.  Betalares autogiroskuld kan komma att lämnas till inkasso.  

 

  

Trivselregler och regler vid Gokartkörning  

• Medlemskortet är personligt och kan ej överlåtas. Utlånande av medlemskort till obehöriga är förbjudet och medför avstängning.  

• Den som kör ansvarar själv för att han/hon är i lämplig fysisk kondition för att kunna delta i och tillgodogöra sig körning.  

• All körning eller användande av vår utrustning sker på egen risk och på eget ansvar. Vid vårdslöshet av vår utrustning kan man bli debiterad 

för skador. Vid upprepad vårdslöshet under körning kan Gokart Event Gävle helt Avsluta medlemskapsabonnemanget med full betalning 

för er bindningstid. Ingen återbetalning ges vid avstängning vare sig den är tillfällig eller permanent.  Gokart Event Gävle friskrivs från allt 
ansvar för skada och/eller förlust som åsamkas i samband med körning.  

• Medlemskortet är ett bevis på ditt medlemskap och ska alltid tas med vid körning. Nytt kort på grund av förlust kostar 50 Kr att lösa ut.  

• Betalaren är införstådd med att gokartkörning gäller i mån av plats. Dvs att vissa dagar eller tider kan banan vara uppbokad av grupper.  

• Betalare och målsman ansvarar för minderåriga.  

• Medlem följer de regler och anvisningar samt instruktioner som finns i gokarthallen gällande utrustning, och regler på gokartbanan.  
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 Avtal gällande medlemsabonnemang Gokart Event Gävle AB 

 

Härmed bekräftas att jag tagit del av hela avtalet. Jag är medveten om att detta är bindande och gäller under hela 

bindningstiden. Jag har noga läst igenom och godkänner avtalets alla punkter. 

 
Betalarens uppgifter  

Namn  

  

  

Personnummer /Medlemskortsnummer  

Adress  

  

  

Postnummer & ort  

Telefon/mobil  

  

  

E-post  

 
Medlem om annan än betalaren (för minderåriga )  

Namn  

  

  

Personnummer /Medlemskortsnummer 

Adress  

  

  

Postnummer & ort  

Telefon/mobil  

  

  

E-post  

  
Betalningsmottagare  

Gokart Event Gävle AB (556987-9124, Lötängsgatan 6, 801 03 Gävle)  

  
Autogiroavtal  

Förkryssat belopp kommer att dras från betalarens konto varje månad via autogiro. 

 (Kräver även att man skriver under ett medgivande avtal med bankgirot) 

Helår (12 mån) Gokart drop-in 599 kr/månad +25 kr/månad (admin avgift). Betalt kontant:__________ 1:a dragningen den:_______ 

Halvår (6 mån) Gokart drop-in 699 kr/månad +25 kr/månad (admin avgift). Betalt kontant: ___________1: a dragningen den: _______ 

Kontantavtal 

Förkryssat belopp är en engångs betalning.   

 Helår (12 mån) Gokart drop-in 7188 Kr  

 Halvår (6 mån) Gokart drop-in 4194 Kr  

 
Beloppet gäller för drop-in körning alla dagar i mån av plats hos Gokart Event Gävle under öppettider. 

Undertecknande  

Genom undertecknandet godkänner betalaren även bestämmelserna nedtecknade på ovanstående sida.  

Ort & Datum  

  

  

Betalarens Underskrift  

 


