Snejbjerg Fitness

Gældende fra oktober 2015

GENERELT OM TILMELDING
-

Nye medlemmer, som aldrig har trænet i Snejbjerg Fitness
Tidligere medlemmer som har holdt pauser

Alle følgende korttyper kan anvendes, Dankort, MasterCard, Visa Electron
HVIS DU IKKE HAR VÆRET MEDLEM AF SNEJBJERG FITNESS TIDLIGERE
Har du aldrig været medlem af Snejbjerg Fitness skal du oprettes som medlem. Det gør du ved at trykke på
knappen Tilmeld. Her indtaster du oplysninger omkring dig selv – og husk dit mobilnummer eller mailadresse, da det skal bruges i forbindelse med booking mv.

1. Dernæst skal du tilmelde dig løbende betaling i Fitness, enten 3, 6, 7 eller 12 måneder.
Du betaler 100 kr. i indmeldelsesgebyr. Såfremt du vælger at starte dit medlemskab eksempelvis den
15. oktober betaler du 5 kr. pr. dag for resten af oktober og 480 kr. for perioden 1. november til 31.
januar. Hele kontingentet hæves på dit kreditkort den 15. oktober, altså på indmeldelsesdagen.
Såfremt du ikke vil betale 5 kr. pr. dag, så skal du bare vente med at tilmelde dig til den 1. november.

2. Nøglebrik udleveres i centret i bemandingsperioden (tirsdag aften).
TRIN 1
Gå til knappen Tilmeld nederst på siden og opret en profil.
TRIN 2
Gå til holdtilmelding nedenfor
3 måneder = 480 kr.
6 måneder = 900 kr.
7 måneder = 1.000 kr.
Eller 12 måneder = 1.600 kr.
Indmeldelsesgebyr = 100 kr.
Brugernavn er dit mobilnummer eller din e-mail, og hvis den ikke kommer frem, når I trykker login, så tjek,
at pop-up blockeren er slået fra for denne side.
HAR DU HOLDT PAUSE fra dit abonnement og stadig har din nøglebrik
Så går du bare ind og vælger hvilken periode du vil være medlem for og betaler for dette. Her koster det
også 100 kr. i genindmeldelsesgebyr.
Her koster det også 5 kr. pr. dag frem til den kommende første, såfremt du eksempelvis ønsker at starte
midt i oktober. Pengene bliver trukket på dit kreditkort den dag du registrerer dig. Du vil kunne se beløbet,
når du gennemfører betalingen.
Er det første gang du betaler med Dankort, skal du forbi centret tirsdag aften for at få byttet din brik til en
aktiv brik.
NØGLEBRIK udleveres i centret om tirsdagen i bemandingsperioden (kl. 18 – 20).
Prisen er inkl. holdtræning og programlægning.
HUSK du skal være minimum 15 år for at kunne melde dig ind i Snejbjerg Fitness.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kirsten Østergaard på 40570170 eller e-mail.dk
solbjerg42@gmail.com.

Udmeldelse
Her går du ind i din profil i conventus – og under abonnement – her sætter du et flueben i Opsagt.
Opsagt Dit
medlemskab løber for den valgte periode. Der refunderes ikke for perioden, men brikken virker ikke efter
udløb, såfremt man har valgt at opsige abonnementet efter eksempelvis et kvartal.
Vælg Conventus

’

https://www.con
Her klikker du på økonomi – og derefter på abonnement. Her sætter du flueben i opsagt

Der refunderes ikke penge, men du kan træne perioden
periode ud.

Du trykker på linket ”allerede medlem af Snejbjerg Fitness – tilmelding til løbende betaling.
Derved får du vist dette billede:

Du trykker på knappen ”vælg” og får herefter dette billede frem:

Du skriver dit mobil-nummer eller den mail-adresse, som du har opgivet ved indmeldelse. Du skal desuden
skrive din adgangskode, som du har fået tilsendt ved tilmelding.
Hvis du ikke kan huske adgangskoden, kan du få tilsendt en ny ved at trykke på linket ”Glemt
adgangskode”.

Efter at have trykket på knappen ”log-in” kommer dette billede frem, hvis der er tilmeldt mere en et
medlem på den samme mail/mobilnummer.
Her skal du trykke på det navn, som tilmelding vedrører. Hvis der kun er et navn på den samme mail/mobil,
kommer du direkte til billedet.

Hvis oplysningerne er korrekte, trykker du knappen ”næste” og følgende bliver vist:

Du læser abonnementsbetingelserne igennem, og sætter et flueben ved ”Accepter handelsbetingelser” og
trykker så på knappen ”Næste”. Så kommer dette billede frem:

Du skriver nu dit kontonummer, udløbsdato og kontrolciffer og trykker ” Gennemfør betaling”. Det er IKKE
en fejl, at der stå 0,00 ved beløbet, da dette er en godkendelse af månedlig betaling.

Du får så vist dette billede:

Din tilmelding er nu registreret. Du får nu tilsendt en mail med en bekræftelse på din tilmelding. Du kan nu
lukke billedet i øverste højre hjørne.

Snejbjerg Fitness

