
Alla avtalstyper Iöper utan uppehåll t.o.m.  avtalstiden slut.  Autogiro Iöper tillsvidare efter avtalsperiod om inte 
t.o.m-datum står angivet under Avtalstyp. Vid autogiro sker belastning av konto den 28:e varje månad.

Avtalstyp
Medlemsform *

Autogiro / mån.* AG Avtalsstart (år-mån-dag) T.o.m.

Bank* Konto och clearingnummer*

Övrig information

Personuppgifter-medlem
Personnummer (10 siffror)

Namn

Adress

Postadress

Telefon, bostad Telefon, arbete eller mobil

E-postadress Annan Betalare* Obligatoriska fällt att fylla i

AVTALSVILLKOR för medlemskap i World of Golf CC

Definitioner
Fysisk person som tecknar medlemskap hos World of Golf CC ges rätt att nyttja
golfbanan, övningsområden med särskilda begränsninga. Medlemskapet ger ocks[ 
ett aktivt Golf-id (SGF anslutning) för spel på andra banor.

Ordningsregler och träningsföreskrifter
Medlem förbinder sig att följa gällande avtalsvillkor och anvisningar som meddelas 
skriftligen eller muntligt av World of Golfs personal. Medlem som bryter mot dessa 
villkor mister omgående sitt medlemskap utan kompensation för kvarstående 
avtalstid.

Ändring av namn, adress, kontonummer m.m.
Medlemmen ar skyldig att meddela World of Golf alla personliga ändringar i avtalet. 

Kompensation för ej utnyttjad träningstid
Om medlem pga. oförutsedd händelse inte kan utnyttja sitt medlemskap (ex 
långvarig sjukdom) kan kompensation ej erhållas. 

Medlemsavgift 
Medlem räknas som aktiv först när årsavgift för aktuell kalenderår är betald och på 
World of Golfs bankkonto.

Annan betalare/ Målsman
Minimiålder för att teckna autogiroavtal är 18 år.  Om medlem av någon anledning 
inte själv skall betala sitt avtal skrivs Annan betalare/Målsman in som avtalspartner. 
Denne påtager sig då betalansvaret för hela avtalsperioden. Ändring kan göras under 
avtalstiden efter skriftligt godkännande av båda avtalspartner och World of Golf.

AUTOGIROAVTAL
Avtalstid- tillsvidareavtal
Medlemskapet är hela kalenderår och uttag sker varje månad. Debiteringen sker 
fr.o.m. feb. 2016 tillsvidare (se regler för uppsägning). Medlemmen förbinder sig att 
tillse att Iikvida medel finns på angivet konto bankdagen innan förfallodagen som 
inträffar den 28 e varje månad. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor, 
ny avisering sker endast vid ändring.

Avtalstid- fast sluttid
Vissa tilläggsavtal som medlemmen tecknar for extratjänster utöver det ordinarie 
medlemskapet löper med fast sluttid som bestäms vid avtalets tecknade. För övrigt 
gäller samma villkor för betalning och avisering som punkten ovan. Detta avtal går ej 
att överlåta till någon annan, ej heller utgår kompensation om medlemmen inte kan 
utnyttja tjänsten till fullo.

Överlåtelse
Överlåtelse av medlemskapet medges ej.  

AUTOGIROAVTAL forts.

Uppsägning
Kan ske efter avtalsperioden (Kalenderår) med minst 45 dagars varsel. Uppsägning 
kan endast ske personligen på avsedd blankett som kvitteras av World of Golf. World 
of Golf förbehåller sig rätten att ändra erbjudandet och medlemsformen efter 
avtalstidens slut.

Förhöjd avgift vid första medlemsåret
World of Golf har rätt att ta en s.k. förhöjd första avgift vid första uttag.  Detta kan 
genomföras i samband med uppräkning i syfte att komma i fas med kalenderåret.  
(Exempel, medlemsansökan kommer in i mars varpå första uttaget motsvarande 3 
månader, dvs. jan, feb & mars.)

Prisskydd
Avtalet är skyddat mot prishöjning under första avtalsperioden utom de som beror 
på ökning av mervärdesskatt. Efter den obligatoriska avtalsperioden kan prishöjning 
ske med 60 dagars varsel. 

Utebliven betalning
Om betalning uteblir skickas påminnelse och medlemmen stängs av tills dess att 
betalning registreras. Om detta sker upprepade gånger äger World of Golf rätt att 
avsluta anslutningen autogiro och debitera kvarstående belopp enligt avtal. Vid 
betalning efter förfallodag tillkommer dröjsmålsränta och påminnelseavgift samt ev. 
kostnader for inkasso.

Medgivande till betalning via Autogiro
Medlemmen medger att uttag får göras från angivet konto på begäran av angiven 
betalningsmottagare för betalning via autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig 
att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. 
Uttaget belastar betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Om kontobe-
hållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra 
ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en 
vecka. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet 
gäller tillsvidare. Om medlemmen vill återkalla medgivandet skall medlemmen i 
första hand kontakta World of Golf. 
Medlemmen kan också kontakta banken för återkallelse, men är då medveten om att 
annat betalningssätt måste överenskommas med World of Golf för att fullfölja 
medlemsavtalet.

KONTANTKORT
Återbetalning: ingen återbetalning sker om medlemmen inte kan utnyttja medlem-
skapet under hela dess avtalstid.
Prisskydd: kontantkort kan inte prisändras i efterhand.

Jag godkänner detta avtal och förstår förpliktelserna med det Göteborg den:

Medlemmens underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

World of Golf Scandinavia AB       Klubbv. 20    421 47  Västra Frölunda                  Org.nr: 556719-5176 Tel: 031-709 79 80

Golf-ID

Autogiroblankett 
Endast avsed för dig som avser dela upp betalningen via autogiro

World of Golf CC  underskrift


