
 

STANDARDVILKÅR VED TRÆNING HOS FORTIUS FITNESS 

 

 

Undertegnede, __________________________, der har indgået aftale med Fortius Fitness omkring 

træningsydelser, accepterer nærværende standardvilkår ved min underskrift nedenfor. 

 

1 Træningsforløbet opstartes den _____________ og varer indtil den ___________, og inkluderer 

________ individuelle træningstimer. Træningstimerne foregår i Fortius Fitness’ lokaler sammen 

med en instruktør tilknyttet Fortius Fitness. Det vil som udgangspunkt være den samme instruktør,  

der afvikler alle træningstimer. 

 

2 Den samlede pris udgør kr. ________ og betales med:   

 

kr. _________ d _________ / kr. _________ d _________ / kr. _________ d _________ 

 

kr. _________ d _________ / kr. _________ d _________ / kr. _________ d _________  

 

3 Betalinger sker til Fortius Fitness’ konto i henhold til betalingsoplysninger på faktura med angivelse 

af fakturanummer. 

 

4 Betales de aftalte afdrag ikke rettidigt, udsender Fortius Fitness en påmindelse herom. Sker betaling 

ikke senest 5 dage derefter, har Fortius Fitness ret til at ophæve aftalen og kræve det samlede 

skyldige beløb betalt, herunder for aftalte men ikke-afholdte træningstimer. 

 

5 Aftalen kan som udgangspunkt ikke opsiges. I tilfælde af at det aftalte antal træningstimer ikke kan 

afvikles som følge af klientens forhold, eksempelvis ved skader, længerevarende sygdom, privat 

flytning, bliver forudbetalte timer ikke refunderet, med mindre det aftales med Fortius Fitness i det 

enkelte tilfælde.  

 

6 Afbud som følge af sygdom eller anden forhindring i at møde til en aftalt træning skal meddeles 

Fortius Fitness snarest muligt per e-mail eller sms og senest 24 timer før det aftalte 

træningstidspunkt. Fortius Fitness vil da (om muligt) ombooke den aflyste træningstime til et nyt 

tidspunkt inden for træningsforløbet. Sker afbud senere anses timen for afholdt, med mindre andet 

aftales med Fortius Fitness i det enkelte tilfælde. Såfremt der sker aflysning af en aftalt træningstime 

som følge af Fortius Fitness’ eller instruktørens forhold, sker der enten ombookning af - eller 

tilbagebetaling for - den aflyste time. 

 

7 Fortius Fitness’ garanti for resultater dækker i de tilfælde, hvor klienten kan påvise (i) at have overholdt Fortius 

Fitness’ retningslinjer til fulde og (ii) at have gennemført de planlagte træningssessioner, men alligevel ikke har 

opnået resultater (ændret fedtprocent, ændringer i muskelmasse og lign.). For at kunne gøre brug af garantien – 

og i berettigede tilfælde få betalingen returneret – skal klienten påtale den manglende resultatopfyldelse senest 2 

måneder efter træningsforløbets opstart og have deltaget i aftalte kontrolmålinger som led i træningsforløbet. 

 

8 Al træning hos Fortius Fitness sker på eget ansvar, og det er den enkeltes eget ansvar, at deres 

helbredstilstand er sådan, at man uden ri siko kan deltage og gennemføre de aftalte træningstimer. 

Fortius Fitness kan ikke drages til ansvar for skader sket under eller i forbindelse med træning hos 

Fortius Fitness.  
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__________________ 

Dato  

_________________ 

CPR-nr. 

_____________________________________ 

Adresse 

 

_____________________________________ 

Klientnavn 

_____________________________________ 

Postnummer og by  

 

_____________________________________ 

Email 

 

__________________ 

Signatur klient 

 

_________________ 

Signatur instruktør 


