
 
Köpings Flygklubb 

 
Avtal om abonnemang på flygprisrabatt 

 

Reducerat flygtimpris kan erhållas genom inbetalning av rabattavgift A. Det sänker timpriset med 300 kr/tim och 

kostar 4 000 kr per kalenderår. En fjärdedel betalas in i förskott och de andra tre fjärdedelarna debiteras 

flygkontot vid början av varje nytt kvartal. Det lönar sig efter 13 tim 20 min, (4000/300). Rabatten går även att 

använda vid skolflygning. 

  

Alternativ 1 
Abonnemang för kommande kalenderår som är bindande efter att den första fjärdedelen debiterats till flygkontot. 

Avtalet gäller tills vidare och förnyas för ett kalenderår till om det inte sägs upp senast en månad innan årsskiftet.  

 

Alternativ 2 
Det går att teckna abonnemang under pågående verksamhetsår. Kostnaden fram till närmaste hela kvartal 

debiteras då omgående och vid kommande kvartalsskiften debiteras en fjärdedels kostnad på vanligt vis. Om 

abonnemang tecknas under pågående kalenderår blir det bindande även för nästkommande år och kan inte 

avslutas förrän vid det andra årsskiftet med uppsägning en månad innan. 

  

Avtalen är personliga och kan inte ”lånas ut” till andra medlemmar.  

 

Markera det alternativ Du väljer. 

 

Alternativ 1 
Jag tecknar ett bindande abonnemang inför kommande kalenderår. Att debiteras i förskott till mitt flygkonto i 

myweblog med en fjärdedel av kostnaden vid årets början. 

 

Alternativ 2  
Jag tecknar ett bindande abonnemang under pågående kalenderår. Att debiteras i förskott till mitt flygkonto i 

myweblog med en fjärdedel av kostnaden vid starten av första hela kvartalets början samt överskjutande del 

omgående vid teckningsdatumet.  

  

Mitt abonnemang ska gälla från och med:  _________________________________________  

 

Antal hela dagar kvar till närmaste hela kvartal är:  ________  dagar. (Tex 21 dagar den 10/3).  

 

Kostnad som omgående debiteras mitt konto i myweblog är: ______ / 365 x _________ = ________ kr.  

(T ex 21/365 x 4000 = 230 kr).  

 

 

 

Villkoren i avtalet accepteras och jag har förstått vilka kostander som kommer att debiteras till mitt flygkonto.  

 

 

___________________________________________  

Ort och datum  

 

_________________________________  ___________________  

Namnteckning    Flygkonto/Medlemsnr.  

 

 

 

För föreningen, intygat av: ____________________________ ___________  

                 Namnteckning                         Medlemsnr.  
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