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Betalning
• Betalning sker innan speltiden påbörjas.
➢ Vid onlinebokning sker betalning i samband med bokning.
o Om en bana bokats med årskort erlägger medspelare eventuell betalning i hallen.
➢ Vid bokning via telefon eller direkt i hallen sker betalning vid ankomst på speldagen.
• Betalning kan delas mellan spelarna, men alla måste betala innan speltiden kan börja.
• Fasta tider betalas terminsvis genom faktura eller autogiro.
Regler gällande återbetalning behandlas i Bokningsvillkoren

Priser
• Banan debiteras enligt gällande prislista.
Gällande prislista är den prislista som är publicerad på www.tabyracketcenter.se vid speltillfället. Vid
onlinebetalning är det aktuellt pris som redovisas vid bokning som gäller.

Vem är berättigad reducerat pris?
De som tränar i klubbar verksamma i Täby RacketCenter enligt nedan
• Spelare som är med i en träningsgrupp i Täby badmintonförening får spela badminton om det finns
banor lediga. Detta gäller inte om banan är bokad, utan endast som drop in.
• Då ena spelaren är med i en träningsgrupp och den andre inte är det debiteras spelaren som inte är
med halva bankostnaden. Detta gäller vid drop in, samt om tiden är bokad via telefon eller direkt i
hallen. Onlinebokning går i dagsläget inte att kombinera med denna rabatt.

Studenter och skolungdomar enligt nedan
• Berättigad till studentrabatt är de som kan uppvisa giltig studentlegitimation alternativt studerar i
grundskolan. Nedan anges dessa med samlingsnamnet studenter.
• Studenter kan boka badminton, squash och bordtennis till kombipris. Detta pris framgår av
prislistan och gäller följande tider:
➢ Badminton: måndag – torsdag före 17:00 samt efter 21:00 + hela fredag – söndag
➢ Squash: måndag – torsdag före 17:00 samt efter 21:00 + hela fredag – söndag
➢ Bordtennis: Alla tider
Det räcker med att en av spelarna är student för att en bana ska debiteras till kombipris.
• Studenter erhåller 20% rabatt på ordinarie årskortpris. Denna rabatt gäller för följande årskort:
➢
➢
➢
➢

Badminton
Squash
Bordtennis
Allkortet

Observera att styrketräningskortet inte ingår i denna rabatt.

Pensionärer
• Pensionär är den som är 65 år eller äldre
• Pensionärer kan deltaga i Pensionärsverksamheten och de prisrabatter som denna medför (se
www.tabyracketcenter.se/pensionar)
• Pensionärsverksamheten gäller måndag – fredag 08:00 - 12:00 under terminstid.

