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1. Typer 
1.1. Der er tre typer af flexabonnementer: Flex-Hel, Flex-Trekvart og Flex-Halv. 
1.2. Flex-Hel er gældende fra den 1. juli til den 30. juni det efterfølgende år. 
1.3. Flex-Trekvart er gældende fra den 1. oktober til den 30. juni det efterfølgende år. 
1.4. Flex-Halv er gældende fra den 1. januar til den 30. juni samme år. 
 
2. Omfang 
2.1. Et flexabonnement er, uanset type, gældende for én og kun én bane. 
2.2. Til et flexabonnement hører et antal taloner, der hver har en værdi på ½ banetime. 
2.3. Flex-Hel omfatter 38 banetimer fordelt på 76 taloner. 
2.4. Flex-Trekvart omfatter 30 banetimer fordelt på 60 taloner. 
2.5. Flex-Halv omfatter 19 banetimer fordelt på 38 taloner. 
 
3. Priser 
3.1. Prisen for Flex-Hel er 4.560 kr. 
3.2. Prisen for Flex-Trekvart er 3.600 kr. 
3.3. Prisen for Flex-Halv er 2.280 kr. 
 
4. Brugere 
4.1. Brugere af et flexabonnement behøver ikke at have tilknytning til én af centrets 

foreninger eller at have haft et fast baneabonnement tidligere. 
4.2. Ved et køb af et flexabonnement angives navne på op til to primære brugere, der 

ikke senere i brugsperioden kan udskiftes med andre primære brugere. 
4.3. De primære brugere afgør i hvert tilfælde selv hvem, og hvor mange, der benytter 

baner betalt med de taloner, der hører til et flexabonnement. 
4.4. De primære brugere har ret til individuelt at købe Løvvang Bowling Centers klippe-

kort, på lige fod med de, der har en ugentlig banetime i et fast baneabonnement. 
 
5. Brugsret 
5.1. Med undtagelse af fredage og lørdage fra kl. 17.00, kan et flexabonnements taloner 

benyttes i alle åbningstimer, såfremt ledige baner er til rådighed. 
5.2. Flexabonnementets taloner kan benyttes som betaling for ledige baner, der bestil-

les ved fremmøde uden forudgående booking. 
5.3. Flexabonnementets baner kan tillige bookes forud indtil én måned fremad, dog ved 

sæsonstart først når der er afsat baner til faste baneabonnementer, halturneringer, 
turneringskampe og stævner. 

5.4. I tilfælde af sent opståede og overlappende kampe eller stævner i sæsonen, har 
Løvvang Bowling Center ret til at meddele en flexabonnent, at en eller flere forud 
bookede bane(er) alligevel ikke kan benyttes. 

 
6. Brugsmetode 
6.1. Der er i udgangspunktet ikke begrænsninger på, hvor mange banetimer på en dag 

eller i en periode, der betales med taloner fra et flexabonnement. 
6.2. Baner i et flexabonnement kan kun benyttes ”lodret”, hvilket vil sige at begræns-

ningen er én og kun én bane af gangen, dog således at spilletiden på denne ene 
bane kan være ½ time, 1 hel time, 1½ timer, 2 timer etc. efter eget valg. 



 
 
Betingelser for flexabonnement 
Gældende for Sæson 2019-2020, side 2 

 
 
 

 

6.3. Baner i et flexabonnement kan aldrig benyttes ”vandret”, hvilket vil sige at der al-
drig kan benyttes to eller flere baner samtidigt. 

 
7. Købs- og betalingsvilkår 
7.1. Et flexabonnement kan bestilles ved henvendelse til kontoret. 
7.2. Det fulde beløb for et flexabonnement skal være betalt, og tilgået Løvvang Bowling 

Center, før flexabonnementets taloner udstedes. 
7.3. Betalingen skal foregå elektronisk, enten ved fakturering eller ved bankoverførsel. 
7.4. Vælges fakturering skal køber ved angivelse af en emailadresse give samtykke til, 

at fakturaen kan fremsendes elektronisk til køber. 
7.5. Vælges bankoverførsel opgives Løvvang Bowling Centers kontonummer til køber. 
 
8. Opsigelsesbegrænsninger 
8.1 Værdien af eventuelt ubrugte taloner i et flexabonnement refunderes ikke til flexa-

bonnementets køber ved udløbet af en brugsperiode. 
8.2 I tilfælde af misligholdelse kan Løvvang Bowling Center, efter begrundet afgørelse 

fremsendt skriftligt til køber, afvise yderligere brug af taloner i et eksisterende 
flexabonnement og ydermere afvise yderligere køb af nye flexabonnementer. 

 


