Avtale om trening på Fornebu.
For 1.500 kroner pr år kan du som jobber på Fornebu benytte deg av treningssenteret og
tilhørende aktiviteter. Betaling vil skje som et lønnstrekk på 125 kroner pr måned.
Treningssenteret ligger i kvartal 1, bygg A – plan 3.
Treningsavtalene administreres av Telenor Eiendom Holding.
Som bruker av treningssenteret har du følgende rettigheter og plikter:
Telenor eller Telenors representant:
• vil foreta adgangskontroll.
• skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for brukeren. Hver
enkelt er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
• vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
• kan med forvarsel holde senteret stengt og/eller redusere tilbud og åpningstider i
forbindelse med helligdager og lignende.
• fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som
oppstår under, eller som en følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær
og personlige eiendeler, med mindre ansatte ved senteret har opptrådt uaktsomt.
• fastsetter de reglene som gjelder i senteret. Brukeren forplikter seg til å følge de
anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.
• vil på grunn av sikkerheten ikke tillate at barn oppholder seg i treningssenteret.
Bruker av senteret:
• Avtalen er personlig og gjelder bare for den ansatte i Telenor.
• Avtalen gjelder for minimum 12 måneder fra innmeldingsdato. Samlet lønnstrekk pr år
er 1.500 kroner.
• Avtalen er aktiv fra den dato som brukeren signerer kontrakten.
• Den månedlige treningsavgiften trekkes i den enkeltes lønn den samme måneden som
den gjelder. For første måned i avtaleperioden må det påregnes at lønntrekk skjer i
etterfølgende måned.
• Månedlig trekk fortsetter fram til avtalen sies opp.
• Etter bindingstiden på 12 måneder kan avtalen sies opp med 1 måneds varsel.
Oppsigelsestiden regnes fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt av
Telenors representant.
Oppsigelse etter 12 måneder må skje innen utløpet av den 11. måneden i
avtaleperioden.
• Oppsigelse med navn og ansattnr. sendes via mail til Servicesenter E
• Etter avtale med Telenor v/ Telenor Eiendom kan avtalen avsluttes før bindingstiden
er ute dersom brukeren for en lengre periode ikke har sin arbeidsplass i Oslo-området,
og derfor ikke kan få benyttet seg av senteret.

•

Etter avtale med Telenor v/ Telenor Eiendom kan avtalen også avsluttes før
bindingstidens utløp dersom brukeren ikke kan trene av helsemessige årsaker.
Legeerklæring er nødvendig.

Telenor v/ Telenor Eiendom har rett til å si opp avtalen på et hvert tidspunkt, gitt at
brukeren:
- stjeler fra senteret eller andre brukere
- misbruker dop-preparater
- på grunn av sykelig tilstand kan ta skade av senterets tilbud
Jeg vil benytte meg av treningssenteret på de ovenstående betingelsene, og aksepterer nevnte
lønnstrekk på 125 kroner pr måned.
Navn:

Ansattnr.:

Fra dato :

Regnskaps-/ansvarssted:

Sted, dato og underskrift:

SPENST sender av og til ut informasjon om timeplaner eller andre aktiviteter. Ønsker du å motta
slik informasjon på e-post?

Skjemaet returneres i utfylt og signert stand til :
Telenor Eiendom Holding AS, Servicesenter i bygg E.

Ja

Nei

