
    

        Medlemskapsansökan 

       

Företag: _______________________ Personnummer: ___________________________________________ 

 

 

Namn:  _____________________________ Efternamn:  _______________________________________________

  

Telefonnummer: _____________________________ Email:_____________________________________________________   

 

Val av paket 
Antal Medlemskap Antal 

månader 
Betalsätt Pris/medlemskap Totalt 

 Platinum  
(1st 80 min massage/månad) 

12 Autogiro 999kr/månad 
 

 Platinum Flex  
(6st 80 min massager/12 månader) 

12 Kort/Swish/Faktura 6000kr 
 

 Platinum Bäst 

(12st 80 min massager per 12 månader) 
12 Kort/Swish/Faktura 

11000kr 

(=916kr/månad) 
 

 

 Guld  
(1st 55 min massage/månad) 

12 Autogiro 699kr/månad 
 

 Guld Flex  
(6st 55 min massager/12 månader) 

12 Kort/Swish/Faktura 4799kr 
 

 Guld Bäst 

(12st 55 min massager/12 månader) 
12 Kort/Swish/Faktura 

7999kr 

(=666kr/månad) 
 

 

 Silver 
(1st 40 min massage/månad) 

12 Autogiro 550kr/månad  

 Silver Flex  
(6st 40 min massager/12 månader) 

12 Kort/Swish/Faktura 3900kr  

 Silver Bäst 

(12st 40 min massager/12 månader) 
12 Kort/Swish/Faktura 

6000kr 

(=500kr/månad) 
 

 

 Brons 
(1st 25 min massage/månad) 

12 Autogiro 379kr/månad 
 

 Brons Flex  
(6st 25 min massager/12 månader) 

12 Kort/Swish/Faktura 2899kr  

 Brons Bäst 

(12st 25 min massager/12 månader) 
12 Kort/Swish/Faktura 

4199kr 

(=349kr/månad) 
 

 
Medlemspriser utöver inkluderade massager 

Längd på massage Medlemspris Normalpris 

25 minuters massage 299kr 499kr 

40 minuters massage 499kr 699kr 

55 minuters massage 699kr 999kr 

80 minuters massage 899kr 1350kr 

Uppgraderingar till nästa nivå tex 25 min till 40 min 200kr  

Jag har läst och förstått villkoren i medlemskapet. 

 

 

 

Namnteckning kund: Namnförtydligande 

 

 

Ort och datum:



    

         

      

 

 

Medlemskap 
1st massage per månad från 349kr 
I medlemskapet som du väljer ingår 1st massage per månad. Vill du 

uppgradera till längre massage går det naturligtvis bra.  

 
 
 
 
Få upp till 33% rabatt på ordinarie massage pris 
för ytterligare massage 
Som medlem får du upp till 33 % rabatt på ordinarie pris. 

 
 
 
 
 
Sprid glädje och hälsa  
Ta med vänner till medlemspris/gästpass: 
Är du medlem så kan du be din massageterapeut om möjligheten att få ge 

bort ett gästpass. Gästpasset innebär att din vän kan få vårt medlemspris. 

Gästpass kan bara nyttjas vid 1 tillfälle per 6 månader per person. 

 
 
Erhåll familjerabatt 
Om 2st i din familj tecknar medlemskap får ni 10% rabatt på 

månadsavgiften vardera. 

 
 
 
 
 
Tjäna gratis massager: 
Värva en vän som blir medlem och ni båda får en gratis 25 minuters 

massage. Om de tecknar ett medlemskap under dina första 30 dagar som 

medlem får du 1st 55 min massage.  

  



    

         

      

 

 
 
Medlemskap anpassat till dina behov 
Vi förstår att alla har olika behov och även budget, därför har vi tagit fram olika paket baserat på det 

val av längd på massage och pris. Du väljer det alternativt som passar dina behov bäst och skulle du 

vilja uppgradera en massage vid en specifik månad så lägger du bara till 200kr.  

80 minuters massage från 916kr/månad 
I platinumpaketet ingår 1st 80 minuters massage per månad. 

55 minuters massage från 666kr/månad 
I guldpaketet ingår 1st 55 minuters massage per månad. 

40 minuters massage från 500kr/månad 
I silverpaketet ingår 1st 40 minuters massage per månad. 

25 minuters massage från 349kr/månad 
I bronspaketet ingår 1st 25 minuters massage per månad.  



    

         

      

 

 

Regler och villkor 
Medlemskap 

• Outnyttjade massager löper inte ut utan överförs från månad till månad. (Om du säger upp ditt 

medlemskap måste alla massager användas inom 2 månader) 

• Medlemmar får rabatt på ytterligare behandlingar under en kalendermånad 

• Medlemmar får medlemspriser vid uppgraderingar 

• Alla medlemskap kan sägas upp inom 30 dagar från dagen för anslutningen, av vilken anledning som 

helst 

• Efter 12 månader så förlängs avtalet automatiskt med 1 månads uppsägningstid. 

Ytterligare fördelar: 
• Värva en vän som blir medlem och ni båda får en gratis 25 minuters massage. 

• Du kan boka din massage på någon av våra platser i hela landet till medlemspris. Priserna kan dock 

variera och priset på det ställe du tar massagen debiteras. Kontrollera vår hemsida för eventuella 

variationer i prissättningen mellan olika mottagningar och för att göra din bokning online 

Fullt medlemskap 
• Alla fullständiga medlemskap innebär ett avtal om antingen 6 eller 12 månader.  

• Fullt medlemskap kan läggas "på is" i upp till 2 månader, Kostnad per månad 150kr 

• Fullt medlemskap är inte överförbara till annan person. 

• Alla fullständiga medlemskap dvs 6 eller 12 månaders förnyas automatiskt på månadsbasis efter den 

första perioden, med en månads uppsägningstid. 

Allmänna villkor 
• Företagsmassagen ansvarar inte för förlorade artiklar eller föremål, och förbehåller oss rätten att 

vägra eller avbryta massagen vid olämpligt uppträdande. 

• Vi tillämpar noll tolerans mot sexuellt ofredande. 

• Vi förbehåller oss rätten att ändra riktlinjer, villkor, öppettider eller prissättning när som helst genom 

att ge ett rimligt meddelande om en sådan ändring senast 30 dagar före. 

• Alla bokningar betalas till 100 % vid massagetillfället. Du kan avboka eller boka om avtalade tider utan 

kostnad när som helst minst 24 timmar före bokad tid. Avbokningar eller ändringar av avtalade tider 

samma dag fram till 4 timmar före bokad tid debiteras 50 % av den bokade tiden.  

• Vid NoShow debiteras 100 %  

 

Det är bekvämt, prisvärt, genomgående 
hög kvalitet och en del av ett bättre och 

balanserat liv - ditt medlemskap hos 
Företagsmassagen! 

 

 



    

         

      

 

Frågor och svar angående medlemskap 
Kan jag prova en massage innan jag går med? 
Självklart. Vi erbjuder en första massage till medlemspris 

Längd på massage Medlemspris Normalpris 

25 minuters massage 299kr 499kr 

40 minuters massage 499kr 699kr 

55 minuters massage 699kr 999kr 

80 minuters massage 899kr 1350kr 

Uppgraderingar till nästa nivå tex 25 min till 40 min 200kr  

Hur fungerar medlemskapet? 
Efter din prova på massage debiteras du via autogirobetalning den sista bankdagen i varje månad. Betalning 

sker i förskott, vilket ger dig en massage på din valda massagelängd och du väljer om du vill ha en behandlande 

djupgående massage, avslappnande oljemassage, gravidmassage eller fot och benmassage varje månad. Om du 

inte använder en massage en månad så kan du nyttja den vid ett senare tillfälle så länge du är medlem. 

Hur går jag med? 
Du fyller i en ansökningsblankett vilket bara tar 2 minuter. Du behöver dina bankuppgifter för att fylla i en 

autogiro ansökan.  

Måste jag vara medlem för att få massage på mottagningen? 
Nej, vi erbjuder priser för icke-medlemmar, men våra medlemsalternativ är mycket prisvärda och flexibla så att 

du fortfarande kommer tjäna på att vara medlem.Osäker på vilken nivå som passar dig?  Fråga oss vad det 

bästa alternativet kommer att vara för dig, och din livsstil. 

Kan jag gå med som gemensam medlem med en vän eller släkting? 
Nej tyvärr då många använder sitt friskvårdsbidrag till massage och friskvårdsbidrag är personligt kan du inte 

dela ditt medlemskap med någon.  

Hur bokar medlemmarna sina massager? 
Du kan boka online, på telefon, via e-post, eller naturligtvis i vår mottagning. När du vill boka din månatliga 

massage väljer du massage under respektive rubrik Platinum 80min, Guld 55min, Silver 40min eller Brons 

25min. Du behöver ditt medlemsnummer som du får av oss. Vill du boka extra massager väljer du under 

respektive rubrik för Behandlande, Avslappnande, Fot & Ben eller Gravidmassage. Välj bland tjänsterna som 

heter (Medlem). 

Kan jag säga upp mitt medlemskap? 
Ja, medlemskapet är månad för månad och kan sägas upp när som helst med förbehåll för dina valda 

medlemsvillkor. Alternativt kan du tillfälligt placera ditt medlemskap "på is" (max 2 månader). Alla medlemskap 

kan avbrytas inom en månad efter anslutningen, av vilken anledning som helst. 

Kan mitt medlemskap överföras? 
Nej tyvärr inte då de flesta använder sitt friskvårdsbidrag till massage och friskvårdsbidraget är personligt så 

kan du inte överföra ditt medlemskap och ej heller ge bort massager till någon annan.  

Företagsmassagen ansvarar inte för förlorade artiklar eller föremål, och förbehåller sig 
rätten att vägra eller avbryta våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra riktlinjer, 
föreskrifter, öppettider eller prissättning när som helst med rimlig varsel.  
 



         

      

 

Autogiroanmälan,  

medgivande till kontonummer  

bankgirot.se  

Ifylld blankett skickas per post till betalningsmottagaren 

Betalningsmottagare  Betalare  
Namn* Företagsmassagen/Floating Hotel AB  Namn*  

Fullständig adress* 

 

Fullständig adress  

Finnbergsvägen 20  

13131 Nacka  

Organisationsnummer (10 siffror)*  

556700-5508 
Person-/organisationsnummer (10 siffror)*  

Bankgironummer  

5951-9603 
Betaltjänstleverantör (bank)*  

* Markerade uppgifter är obligatoriska  Konto (Clearingnummer+kontonummer)*  

Betalar-/kundnummer  

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor 
eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. 
Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. 
Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då 
femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska 
alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i 
Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: 
Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea 
där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de 
fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: 
Clearingnummer = 9960. 

Medgivande till betalning 
via Autogiro  
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning 
får göras genom uttag från angivet konto eller av 
betalaren senare angivet konto, på begäran av 
angiven betalningsmottagare för betalning till 
denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.  

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av 
betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och 
Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.  
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst  
begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. 

Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för 

kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför 

att tjänsten i sin helhet avslutas.  

© Bankgirocentralen BGC AB 2017. All rights reserved. 

 

Ort och datum*  

Betalarens underskrift*  



         

      

 

 Autogiroanmälan,  

medgivande till kontonummer  
bankgirot.se  

 

Beskrivning  

Allmänt   

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att 

betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera 

betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna 

att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.   

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. 

Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får 

betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos 

betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.    

Definition av bankdag  

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.  

Information om betalning   
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före 

förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om 

meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. 

Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får 

betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller 

beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av 

betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.     

Täckning måste finnas på kontot   

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på 

förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får 

betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information 

från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .   

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)  

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen 

eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.   

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om 

betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla 

medgivandet.  

Medgivandets giltighetstid, återkallelse   

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta 

betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte 

genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara 

betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av 

betaltjänstleverantören.  

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till  

Autogiro   

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren 

underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om 

betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet 

avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.   

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller 

mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.  

© Bankgirocentralen BGC AB 2017. All rights reserved.  


