
Köpvillkor 
Villkor för köp hos
Soo Shim Taekwondo och Hapkido klubb (nedan Soo Shim)
Organisationsnummer 894701-8209
Brogatan 27
931 62 Skellefteå
info@sooshim.se
0910-777305 

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor 
som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt 
Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Soo Shim.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Soo Shim friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i 
Soo Shims sortiment förekommande produkter och tjänster. All eventuell bildinformation 
skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt beskaffenhet.

Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som 
reglerar detta.

Personuppgifter/GDPR-regler
Soo Shim tillämpar Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR General Data Protection 
Regulation) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. 

Genom att köpa en tjänst/produkt/medlemskap eller registrera dina personuppgifter hos Soo 
Shim samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

För att föreningen Soo Shim ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för 
olika ändamål kopplade till verksamheten.

Soo Shim behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, 
kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner.
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Föreningen hanterar även, och för i förekommande fall vidare, personuppgifter, till exempel i 
samband med ansökan om tävlingslicens, tävling och ansökan om bidrag från stat och 
kommun.

Med personuppgifter avses all information om en person som lagrats i någon form. Detta 
innefattar namn, födelsedata, e-postadress, postadress, telefonnummer, faktura, 
kontoinformation samt övrig information som du lämnar om dig och som målsman om dina 
barn.

Uppgifter som rör kontoinformation i samband med betalning av våra tjänster/produkter 
behandlas endast för att genomföra ditt köp och lämnas endast ut till tredje part om det krävs 
för att genomföra eller administrera din betalning.

Inga uppgifter säljs vidare till tredje part. Hanteringen av dina uppgifter sker enligt 
dataskyddsförordningen. Ansvarig är Soo Shim, samt i förekommande fall betalarens 
betaltjänstleverantör samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. 

Vi sparar dina uppgifter så länge de bedöms vara relevanta. Därefter raderas de.
Du kan begära vilka uppgifter vi har registrerade på dig. För att se dessa uppgifter så kan du 
kontakta oss på info@sooshim.se

Som kund ansvarar du själv för att uppgifterna uppdateras. 

Du kan läsa hela vår integritetspolicy på www.sooshim.se under fliken Soo Shim > 
Integritetspolicy.

Priser
Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms. 

Betalningsalternativ
Handlar du på Soo Shims anläggning, Soo Shim High Performance Center, accepterar vi 
kontant betalning, kortbetalning med VISA eller Mastercard, samt betalning via Swish.

Handlar du via sooshim.gymsystem.se väljer du mellan kortbetalning med ett bank- eller 
kreditkort som är anslutet till VISA eller Mastercard, Autogiro eller Swish Handel. Samtliga 
är enkla och säkra alternativ. 
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Kortbetalning
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi 
accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid köptillfället. 
Inga kortavgifter tillkommer. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) 
mycket säkert krypterade. 

Swishbetalning
SWISH HANDEL är den senaste varianten av Swish, nu en webhandelsanpassad 
betalfunktion och som fungerar likt betalning med kort. Direkt vid köptillfället startar man sin 
Swish app och då kommer summan och avsändaren upp i appen, man godkänner sedan 
betalningen via Mobilt BankID precis som vanligt i Swish. Betalningen sker direkt och ordern 
behandlas direkt.

I förekommande fall kan även vanlig Swish användas där du som ansluten till Swish kan 
genomföra betalning som dras direkt från ditt bankkonto. Öppna swish-appen på din mobila 
enhet och godkänn betalningen via ditt mobila Bank-ID för att slutföra köpet. Vid eventuell 
retur återbetalas pengarna till ditt bankkonto. 

Autogiro (AG)
Soo Shim erbjuder sina medlemmar att betala sin kurs/träningsavgift månadsvis genom 
medgivande av Soo Shim Autogiro(AG). Se vidare på www.sooshim.se under fliken Soo Shim 
> Autogirovillkor.

Företag som vill handla på faktura
Kommun, stat, landsting och företag kan vid överenskommelse handla på faktura hos Soo 
Shim. Uppgifter som då behöver tillhandahållas är:
- Företagets organisationsnummer  
- Fakturaadress  
- Referens

Ansvar för fel
Soo Shims ansvar för fel i tjänst/produkt är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Soo 
Shim bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel, men ej begränsat till, 
inkompatiblilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.
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Reklamationsvillkor 
Vid reklamation skall kund kontakta Soo Shim Taekwondo och Hapkido Klubb via mail till 
info@sooshim.se och uppge kvitto-id samt orsak till reklamationen. 

Konsumenten har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varan eller tjänstens egenskaper 
avviker från det som avtalats eller som följer av lag.

 
Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. 

Kontakta oss på telefonnummer 0910-77 73 05 eller maila oss på info@sooshim.se om du 
ångrar ditt köp. 

Vid tjänster/produkter som är skräddarsydda för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller 
ångerrätt.
 
 

Tvist
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna 
Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Övrigt
Soo Shim Taekwondo och Hapkido Klubb (sooshim.se) förbehåller sig rätten till ändring av 
all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och 
tjänsterbjudanden, utan föregående avisering.
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