Vores Spraytan abonnement - Sådan fungerer det:

Synes du også at du ser mere frisk og sund ud med en smule kulør? Og vil du gerne opnå denne kulør uden
at skulle risikere dit helbred ved at gå i solarie? Og vil du tilmed kunne få adgang til denne behandlingsform
på en billig og nem måde? Så er du ikke alene.

Vælg vores spraytan abonnement – med fri antal behandlinger – til kun 299.- kr. pr. måned.

Abonnementet indeholder følgende.

# Du kan frit booke dine behandlinger hos Spraytan.dk via vores online booking system.
"
" Du har allerede efter 2. behandling pr. måned tjent dit abonnement hjem igen. Vores behandlinger
#
koster mellem 150-225kr.
# Den typiske holdbarhed er 5 - 10 dage alt efter forberedelse og efterbehandling.
"
# Risikofri kulør til din krop, UDEN brug af UV, parfume, parabener og alkohol.
"
# Vælg selv din kulør i samråd med behandleren.
"
# Automatisk månedlig betaling via MobilePay.
"
# Opsigelse - Løbende måned + 1 måned.
"

Sådan tilmelder du dig:
Abonnementet er baseret på betaling via MobilePay, og du er først tilmeldt når du har et Spraytan.dk Logo
i din MobilePay App.

Step 1: Du skal udfylde formularen som ser sådan ud:

Abonnements Guide – Læs alt omkring vores
abonnement her.
Navn (Skal Udfyldes)
Email (Skal udfyldes)
Adresse (Skal Udfyldes)

Postnr (Skal Udfyldes)
By (Skal Udfyldes)
Telefon (skal udfyldes)
Læs vores abonnementsbetingelser
Jeg accepterer betingelserne
Tilmeld Dig Abonnement

Du kan først indsende tilmeldelsen når du har sat hak i boksen ”Jeg acceptere betingelserne” som referere
til vores abonnementsbetingelser. Læs disse betingelser inden.

Step 2: Indenfor 1 dag, får du tilsendt en mail med faktura med et MobilePay-link i. Åbn fakturen og tryk på
”Betal med mobilpay”–

Betalingsmetoder

Herefter skal du indtaste dit mobilnummer og derefter videreføres du til MobilPay appen – følg
instruktionerne her. Når du har Spraytan.dk logo’et under ”abonnementsbetalinger” i din MobilePay App,
er du aktivt medlem og kan booke dine behandlinger.
Herefter får du løbende en faktura hver måned som skal betales inden du booker din behandling. Vær
opmærksom på at manglende betaling ikke er gældende som opsigelse.

Husk at læse vores abonnementsbetingelser.

OPSIGELSE Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab hos Spraytan.dk med det gældende
opsigelsesvarsel. Abonnementet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse
af dit abonnement skal du oplyse dit fornavn, efternavn, mail mobiltelefonnummer som er brugt på din
MobilePay konto. En opsigelse kan ske på følgende måder: • Mail til: odense@spraytan.dk. En opsigelse er
gældende fra den dag, Spraytan.dk modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af

din opsigelse fra Spraytan.dk. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der
senere opstår tvivl om dette. Spraytan.dk anbefaler, at du ved afsendelsen af din opsigelse via post
anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, så du kan dokumentere tidspunktet for
afsendelsen af opsigelsen. Spraytan.dk forbeholder sig retten til at opsige dit abonnement med én måneds
varsel til udgangen

