Dessa villkor gäller mellan
Stefan Odén, Firma Stefan Odén, skaparen och grundaren av www.hallbartraning.se.
Stefan Odén
0730554697
hallbartraning@gmail.com
Och
De användare och köpare som registrerar sig på hemsidan, besöker hemsidan, köper paket och
använder/nyttjar det material och utbud som finns på www.hallbartraning.se.

1.

Ansvar

1.1 All träning sker på egen risk. Jag (Stefan Odén) och mitt företag "Firma Stefan Odén" tar inget ansvar för den
träning som utförs med denna produkt som vägledning eller influens.
1.2 Skador, besvär och obehag som kan uppkomma som resultat av träningen från www.hallbartraning.se är en risk
som användaren tar eget ansvar för.
1.3 Detta gäller också skador på egendom och omgivning som kan resultera i användandet av denna tjänst, eller
med denna produkt som influens.
1.4 Köparen/användaren håller inte ägaren (Stefan Odén) till svars för eventuella situationer som kan uppstå enligt
paragraferna ovan. De står själva för eventuella utgifter som skulle kunna uppkomma i samband med ovan nämda
scenarion: Paragraf 1.1 - 1.3.
2.

Betalning

2.1 Du väljer antingen att betala/prenumerera per månad eller per år. Båda prenumerationerna fortsätter löpa
automatiskt tills dess att du avslutar din prenumeration. Om ett belopp redan har dragits från dig innan avslutet
fortsätter du att ha tillgång till hemsidan tills periodens slut. Du finner information om ditt medlemskap i
medlemsmenyn. Vill du avsäga dig produkten går du in på ”Mina köp” under medlemsmenyn, eller genom att skicka
ett mail till hallbartraning@gmail.com minst 48 timmar innan nästa betalning.
2.2 Du har 14 dagars ångerrätt. Det räknas från den första betalningen (Efter eventuell gratisperiod). Om du ångrar
ditt köp drar jag av de dagar du haft tillgång till sidan och återbetalar resten av beloppet.
Ditt avtal kan komma att tillägnas en 14 dagars testperiod. Efter dessa 14 dagar dras det belopp som du valde i
samband med köpet (månadsbetalning eller årsbetalning). Vill du avsäga dig produkten behöver du göra det innan
dessa 14 dagar löper ut. Du kan göra detta själv på hemsidan under ”Mina köp”, eller genom att skicka ett mail till
hallbartraning@gmail.com minst 48 timmar innan testperioden går ut.

3.

GDPR

3.1 Mitt företag följer GDPR. Jag begär inte fler uppgifter från dig än vad jag behöver. Önskar du få ett utskick med all
information jag har om dig har du rättigheten till det. GDPR-ansvarig är:

Stefan Odén
0730554697
hallbartraning@gmail.com

4.

Rättigheter

4.1 Allt material på hållbarträning.se är skyddat enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, filmas, eller användas i
offentliga sammanhang. Stefan Odén äger rättigheterna till allt producerat material på hemsidan. Alla rättigheter
reserverade.

5.

Användande

5.1 För att utnyttja hemsidan och utbudet som finns där behöver användaren/köparen ha tillgång till dator, laptop,
surfplatta eller mobil. Jag (Stefan Odén) och mitt företag "Firma Stefan Odén" tar inget ansvar för att dessa enheter
fungerar korrekt. Det är på användarens/köparens eget ansvar att ha en enhet som fungerar korrekt.
5.2 För att komma åt materialet på hemsidan behöver användaren/köparen ha tillgång till internet. Jag (Stefan Odén)
och mitt företag "Firma Stefan Odén" tar inget ansvar för att det finns tillräcklig internethastighet eller möjlighet till
anslutning.
5.3 Köparen och övriga personer i dennes hushåll får använda sig av hemsidans material och utbud i sina egna
uppkopplade enheter såsom dator, surfplatta och mobil i privat bruk. Videofilmer och annat material får inte nyttjas av
andra individer eller i offentliga/allmänna sammanhang.
5.4 Köparen/användaren håller inte ägaren (Stefan Odén) till svars för eventuella situationer som kan uppstå enligt
paragraferna ovan. De står själva för eventuella utgifter som skulle kunna uppkomma i samband med ovan nämda
scenarion: Paragraf 5.1 - 5.3.

6.

Uppförande

6.1 Om Köparen/användaren uppträder illa eller bryter mot de regler och villkor som gäller i detta dokument har
Ägaren (Stefan Odén) fulla rättigheter att stänga av personen från hemsidan. Då upphör köparens/användarens
medlemskap med omedelbar verkan och den senaste betalningen fås ej tillbaka.

Kontakt
Stefan Odén
0730554697
hallbartraning@gmail.com

