
Webbokning av speltid hos Luleå Tennisklubb 
 
 
Allmänna bokningsvillkor 
 

Betalning till tenniskonto 
 
För att bokning av speltid hos Luleå Tennisklubb ska kunna göras måste det finnas motsvarande summa på ditt 
tenniskonto.  
 
 
Betalning med Payson  
Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss. Med Payson kan du sätta in pengar med VISA, MasterCard samt 
internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank). Läs mer om Payson här: www.payson.se  
 

 
 
 
Säkerhet och personliga uppgifter 
Alla personliga uppgifter skrivs på en krypterad sida på vilken det är säkert att lämna personlig information och 
kreditkortsuppgifter. 
Vi garanterar dig att alla uppgifter är krypterade för att säkra konfidentiella överföringar och att den personliga 
informationen endast når det du har bokat.  
 
Villkor och regler 
Alla betalningar som görs online resulterar i en bekräftelse i form av ett epostmeddelande som genereras av 
bokningsprogrammet. Det är kundens ansvar att meddela oss om han/hon inte erhåller denna epost.  
 
När betalningen är bekräftad, gäller följande villkor och regler: 
Vid betalningstillfället dras den valda summan direkt från ditt kort och registreras på ditt tenniskonto. När betalningen 
är genomförd får du en betalningsbekräftelse per automatik som epost. Om betalningen är >= 1600 kr läggs en bonus 
på 10 % på betalningen till ditt tenniskonto. 
 
Återbetalning 
Återbetalning av inbetald summa kan endast göras av Luleå Tennisklubb. 
 

 
 

Bokning av speltid 
 
Bokningar 
Bokning av speltider kan göras när det finns pengar på ditt tenniskonto. 
Varje bokning avser 1 vald bana och 1 timme speltid. 
 
Avbokningar 
För att avboka bokad tid loggar du in med dina uppgifter och raderar tiden från listan med bokade tider. Erlagd 
kostnad för tiden återbetalas till ditt tenniskonto. Tider som ligger inom 24 timmar från aktuell tid kan inte avbokas.  
 
Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser 
Vid otjänlig väderlek kan bokning på utebanor och padelbanor avbokas av Luleå Tennisklubb och återbetalas till ditt 
tenniskonto efter förfrågan från dig. Samma gäller vid akut sjukdom. 
 
Force majeure 
Luleå Tennisklubb och du som bokar, har var och en rätt att frånträda avtalet om speltiden inte kan tillhandahållas 
eller nyttjas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, eldsvåda, längre avbrott i 
vatten- eller energitillförseln eller annan omständighet av lika ingripande karaktär som parterna inte råder över och 
heller inte kunnat förutse.  
 
 

 

https://www.payson.se/sv/om-payson/

