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Årskorten
Giltighet
• Årskortet gäller 365 dagar från inköpsdatum.
• Årskorten gäller för den träningsform de utfärdats i.
• Allkortet gäller för spel i Badminton, Squash, Bordtennis, Miniracketlon samt för Pickleball och
Styrketräning.

Använda årskort
• Årskortet är personligt och kan endast användas av den person vars namn står på kortet.
• Vid betalning med årskort skall kortets nummer och typ samt innehavarens namn skrivas upp i
receptionen. Kortet alternativt ID-kort skall även uppvisas för personalen.
• Årskortet täcker endast innehavarens halva av banan, andra halvan betalas av övriga spelare på
plats. (2 årskort medför betald bana)

Onlinebokning med årskort
• I årskorten i badminton, squash och allkortet ingår möjlighet boka tider online
• För att kunna boka online krävs konto på www.matchi.se.
• Innehavaren av ett årskort kan högst ha två timmar bokad speltid åt gången. När två timmars
speltid är bokad måste dessa (minst en) användas innan nya tider kan bokas.
• Vid onlinebokning med årskort behöver medspelare INTE anges. Dock blir bokaren
betalningsskyldig för andra halvan om inte den betalas på plats innan speltillfället. Är det två
årskortsinnehavare som ska spela behöver båda anmäla sig i receptionen för den aktuella speltiden
så inte bokaren riskerar en faktura för halva bankostnaden.

Övrigt
• Årskorten kan inte överlåtas till annan person.
• Årskorten kan ej återköpas.
• Missbruk av årskort kan resultera att kortet dras in, alternativt frysas i 14 dagar. I sådant fall sker
ingen återbetalning av den tid som inte utnyttjas. Indrag av årskortet skall föregås med en varning.
Exempel på sådant missbruk kan vara:
➢ Upprepade sena avbokningar eller utebliven närvaro vid upprepade tillfällen
➢ Anmäler sig inte i receptionen eller betalar för andra spelarens halva. Det är därför viktigt att
ni anmäler er närvaro i receptionen vid ankomst, och ser till att er medspelare gör
detsamma.

Månadskort
Giltighet
• Månadskortet gäller i 30 dagar från inköpsdatum. De kan endast köpas online på www.matchi.se.
• Månadskorten gäller för den träningsform de utfärdats i.
• Månadskorten gäller för hela banan, förutsatt att innehavaren är med och spelar

Använda månadskort
• Månadskortet är personligt och kan endast användas av den person vars namn står på kortet (dvs
den som äger kortet måste vara med och spela)
• Bokning av tider med månadskort kan endast bokas online.

Onlinebokning med månadskort
• För att kunna boka online krävs konto på www.matchi.se.
• Innehavaren av ett månadskort kan högst ha en 1 aktiv speltimme åt gången. En ny tid kan bokas så
fort er gamla tid har passerats.

Övrigt
• Månadskorten kan inte överlåtas till annan person.
• Månadskorten kan ej återköpas.
• Missbruk av månadskort kan resultera att kortet dras in, alternativt frysas i 14 dagar. I sådant fall
sker ingen återbetalning av den tid som inte utnyttjas. Indrag av årskortet skall föregås med en
varning.
Exempel på sådant missbruk kan vara upprepade sena avbokningar, utebliven närvaro vid upprepade
tillfällen eller att ni inte anmäler er i receptionen vid ankomst.

Klippkort
Giltighet
• Klippkorten gäller i 365 dagar från inköpsdatum. De kan endast köpas online på www.matchi.se.
• Klippkorten gäller för den träningsform och de tider de utfärdats i.
• Klippkorten gäller för hela banan, förutsatt att innehavaren är med och spelar

Använda månadskort
• Klippkorten är personliga och kan endast användas av den person vars namn står på kortet (dvs den
som äger kortet måste vara med och spela)
• Bokning av tider med klippkort kan endast göras online.
• Innehavaren av ett årskort kan högst ha två timmar bokad speltid åt gången. När två timmars
speltid är bokad måste dessa (minst en) användas innan nya tider kan bokas.

Övrigt
• Klippkorten kan inte överlåtas till annan person.
• Klippkorten kan ej återköpas.

