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Betingelser for Fast Baneabonnement
Gældende for Løvvang Bowling Center i sæson 2022/2023

1.

Afgrænsning

1.1. Kontraktperioden for et fast baneabonnement i Løvvang Bowling Center løber fra og
med uge 34, til og med uge 20 det efterfølgende år. I denne sæson afvikles ESC,
hvilket vil medføre to kontraktfrie uger. Mere info om perioden følger.
1.2. Et fast baneabonnement kan købes på følgende ugedage
Mandage 10.00-20.00
Tirsdage 10.00-21.00
Onsdage 10.00-17.00
Torsdage 14.00-21.00
Fredage 14.00-17.00
2.

Købsbetingelser

2.1. Et fast baneabonnement kan købes af foreninger, gruppe af personer eller enkeltpersoner; herefter i alle efterfølgende tilfælde anført som abonnenten.
2.2. En abonnent kan købe flere faste abonnementer.
2.3. Et fast baneabonnement træder i kraft, når kontrakten er underskrevet.
2.4. Et fast baneabonnement er, med enkelte undtagelser (se afsnit 5), gældende for et
bestemt tidsrum og en bestemt ugedag, for alle uger i kontraktperioden.
2.5. Det er ikke muligt at købe et fast baneabonnement for udvalgte uger.
2.6. Et fast baneabonnement skal normalt være købt for en hel kontraktperiode.
2.7. Et fast baneabonnement, der er købt efter en kontraktperiodes start, løber altid til
kontraktperiodens udløb.
3.

Permanent ændring eller opsigelse af et fast baneabonnement

3.1. Antallet af baner kan reduceres fra efterfølgende abonnementsuge. Antallet af baner kan kun reduceres med 1 bane pr. uge.
3.2. Antallet af baner kan forøges, hvis der er ledige baner til rådighed.
3.3. Ønskes et fast baneabonnement opsagt i kontraktperioden, skal de bestilte baner i
den resterende del af perioden betales. Der er to gyldige beregningsmetoder:

4.

A.

Antallet af banetimer, der er forbrugt indtil opsigelsesugen, skal betales til
fuld banetimepris. Herfra trækkes allerede indbetalte beløb for abonnementet.

B.

Antal banetimer, der er tilbage i abonnementet indtil sæsonens afslutning, betales til abonnementstimepris.

Midlertidig ændring af et fast baneabonnement foretaget af abonnenten

4.1. En abonnent kan, hvis der er ledige baner til rådighed på abonnementsdagen, bestille yderligere baner i tillæg til det baneantal, der er anført i kontrakten.
4.2. En abonnent kan, ved henvendelse til receptionen på abonnementsdagen, meddele
at man ønsker at benytte færre baner end det antal baner, der er anført i kontrakten. Abonnenten modtager senere et kompensationsbeløb fra kontoret, hvis det er
lykkedes for receptionen at sælge den eller de ubenyttede baner.
4.3. Prisen for hver ekstra bestilt banetime på abonnementsdagen, eller kompensationsbeløbet for hver afbestilt og solgt banetime på abonnementsdagen, er altid identisk
med abonnementstimeprisen for den relevante prisgruppe.
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5.

Midlertidig ændring af et fast baneabonnement foretaget af udlejer

5.1. Helligdage udtages altid af baneabonnementer.
5.2. I begrænset omfang kan andre kontraktdage, helt eller delvist, udtages af et baneabonnement, typisk i forbindelse med særlige lukkedage eller i forbindelse med afholdelse af større stævner.
5.3. Hovedparten af helt eller delvist udtagne kontraktdage oplyses som hovedregel på
Løvvang Bowling Centers hjemmeside, dog vil berørte abonnenter modtage en
email om ændringer, der foretages med kort varsel.
5.4. I tilfælde af strømsvigt, maskinuheld med lang reparationstid eller andre tekniske
fejl, der ikke umiddelbart kan løses, forsøges spillerne på ikke brugbare baner flyttet til andre ledige baner.
5.5. Er det ikke muligt at opnå den bestilte spilletid indenfor den afsatte tidsramme, tilbydes der som udgangspunkt en forholdsmæssig forlængelse af spilletiden den pågældende dag. Alternativt fastlægger kontoret et kompensationsbeløb der beregnes
i forhold til den tabte tid og timeprisen for den pågældende abonnementsgruppe.
6.

Booking af baner til et fast abonnement

6.1. Det primære kriterium for booking af baner i et fast abonnement er, at baner til en
eksisterende abonnent bookes i det samme tidsrum fra sæson til sæson.
6.2. Ved nytegning, udvidelse af baneantal eller flytning til andet tidspunkt, tages der
forbehold for det i forvejen forbrugte baneantal på samme tidspunkt.
6.3. Et fast baneabonnement giver ret til ugentlige baner i det valgte tidsrum, men det
giver ikke ret til at spille på bestemte baner.
6.4. Specifikke baneønsker, hvad enten det drejer sig om at spille på de samme baner
fra uge til uge, at spille på forskellige baner fra uge til uge eller at spille ved siden
af en anden abonnent, søges opfyldt så ofte det lader sig gøre i praksis. Men der
kan ikke gives garanti for, at ønsket altid kan opfyldes.
7.

Betalingsvilkår

7.1. Abonnementer faktureres månedsvis bagud.
7.2. Abonnementsbaner har en fast garantipris for hele kontraktperioden.
7.3. Der udbetales ikke kompensationsbeløb, hvis der forekommer en tidsafgrænset
kampagnepris, der er lavere end abonnementsprisen.
7.4. Ved underskrivelsen af kontrakten hæfter abonnenten for betaling af det beløb, der
enten fremgår af kontrakten eller af senere tillæg til kontrakten. Hæftet er gældende for kontraktens samlede løbetid.
7.5. Ved bestillingen af et fast baneabonnement giver abonnenten samtykke til, at fakturaen sendes til seneste sæsons emailadressen eller til emailadressen angivet i bestillingsformularen. Er en emailadresse ikke angivet, tillægges et udskriftsgebyr på
30 kr. pr. faktura, der i hvert tilfælde lægges i en kuvert i centrets reception.
7.6. I tilfælde af misligholdelse kan kontrakten opsiges af Løvvang Bowling Center med
øjeblikkelig virkning.

