Regler för användande av studio
–
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–

City Studios Sweden AB

Betalning i förskott, påminnelse faktureras med ca 100:-/påminnelse i efterskott plus ränta.
Bindningstid 3 månader på månadsabonnemang, uppsägningstid ska ske skriftligt och är därefter 1 hel
kalendermånad utöver bindningstiden. Vid uppsägning tidigare än detta debiteras alltid skillnaden mellan
dropinpriser och abonnemang.
Avsluta och återställ / städa studion inom din bokade tid, annars faktureras städavgift, minst 1500:Brott mot reglerna innebär direkt förbud mot att vistas i lokalen, och direkt avslut av eventuellt
månadsabonnemang med fakturering av kvarvarande avgifter inom bindnings- och uppsägingstiden. Vid brott
mot reglerna har vi alltid rätt att efterfakturera alla kostnader som uppstår, plus en extra avgift på 1500:-.

Ansvar: Kunden måste vara på plats under hela tiden, och är personligt ansvarig för användande av lokaler, utrustning och
eventuell lånad nyckel/passerkort. Kunden är fullt ersättningsskyldig för alla kostnader som uppstår på grund av direkt eller
indirekt oaktsamhet, även för kunder och tredje part. City Studios kan inte hållas ersättnings- eller skadeståndsskyldiga, om
den bokade tiden inte kan genomföras p.g.a. oförutsedda omständigheter ersätts kunden endast med ny hyrtid. Eventuell
nyckel/passerkort hämtas/lämnas enligt överenskommelse och/eller på uppmaning, annars faktureras en heldagshyra i
förseningsavgift, och vid mer än en dags försening faktureras avgift för låsbyte. Våra lokaler är avsedda för max 10 personer,
fråga oss om du behöver släppa in fler. Underskrift av detta avtal gäller även för framtida bokningar. Du förbinder dig att
hålla dig uppdaterad om aktuella regler på vår hemsida före varje nytt bokningstillfälle. City Studios förbehåller sig rätten att
omedelbart avsluta och lösa ut innestående abbonemang och timmar.
Ordning & skötsel: Fråga alltid om du är osäker på något. För att få vistas i lokalen är det ett krav att all tid i studion bokas i
förväg. Lokalen får endast användas för fotografering/bildredigering och inte på förargelseväckande eller störande sätt.
Studion ska återställas/städas inom bokad tid. Var varsam med blixtar, tillbehör och sladdar och meddela direkt om något
går sönder eller tar slut. Använd inte ytterskor på bakgrunderna och gå inte längst in på böjen. Dra hellre ut pappersfonder
extra långt istället för att kapa. Om du lämnar lokalen sist, se till att ström, spis, belysning och alla apparater, lås och fönster
slås av/stängs/låses. Släng/ta med skräp. City Studios ansvarar inte för kvarlämnade saker.
Månadsmedlem: De pass som ingår i medlemskapet kan sparas till nästkommande månad (men inte läggas på hög) så
länge medlemskapet är aktivt. Avbokade extratimmar kostar 50:-.
Månadsmedlem Studio Fruängen: För medlemskap utan egen nyckel hämtas nycklar i butiken Japan Photo, Sveavägen 39
närmaste helgfri vardag före/efter bokat pass. (japanphoto.se - öppettiderna kan variera vid helgdagar/sommartider). Tel:
08-411 05 10.
Månadsmedlem City-studion: Vi är normalt på plats tio minuter före bokad tid och under hela ditt pass. Om du inte har
egen nyckel, dubbelkolla att vi bemannar studion den tid du har bokat.
Betalning: Betalning i förskott (eller kontant på plats vid dropinhyrning), fakturera via email. Vid försenad betalning tillkommer
50:- (momsbefriat) i påminnelseavgift, 50:- (exkl. moms) i administrativ avgift, och en löpande ränta (momsbefriad) på 10 %
(dock minst riksbankens referensränta). Om fakturan inte är betald 10 dagar efter utskick av betalningspåminnelse kan
fakturan drivas till inkasso, varvid en administrativ avgift på 300:- samt kronofogdens avgifter tillkommer. Vi förbehåller oss
rätten att göra en kreditupplysning. Vid försenad betalning låses din inloggning, dina pass kan avbokas, och du har inte rätt
att vistas i lokalen innan betalningen inkommit.
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