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KORJAAMO VUOSIKORTTI 12kk & PUOLIKAS 6kk -SOPIMUSEHDOT
Tällä sopimuksella allekirjoittanut asiakas ja Kuntokeskus Korjaamo / Bodytec3 Oy ovat solmineet sopimuksen, jonka ehdot löytyvät
tästä sopimuksesta.

1.

Avaus- / toimistomaksu

Vuosisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä on suoritettava hinnaston mukainen toimistomaksu. Toimistomaksua ei palauteta
vuosisopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä. (Toimistomaksulla katetaan sopimuksen tekemisestä ja asiakkaan
liittämisestä kulunhallinta- ja laskutusjärjestelmään aiheutuneet kulut).

2.

Laskutus ja maksaminen

Jatkossa kuukausimaksut maksetaan laskulla kerran kuussa. Laskun eräpäivä on aina kuukauden 1. päivä. Kuntokeskus Korjaamo ei
peri sähköposti- ja E-laskuista laskutuslisää asiakkailta. Paperilaskusta laskutuslisä on 3 €.
Maksaminen onnistuu myös Tyky-, Smartum-, Sporttipassi/ePassi-, Edenred- ja Wellness Wallet liikuntaseteleillä ja korteilla.
Liikuntaseteli- ja korttimaksut on toimitettava aina joka kuun 14. päivään mennessä. Jo laskutettuja kuukausimaksuja ei voi
takautuvasti maksaa asiakaspalveluun tai liikuntaseteleillä.

3.

Vastuu maksuista

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Kuntokeskus Korjaamon
palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toistuvissa maksuriketapauksissa Kuntokeskus Korjaamo tulkitsee
asiakas rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Kuntokeskus
Korjaamolla on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista. Kuntokeskus Korjaamo on ulkoistanut
perimispalvelut. Maksamatta olevaa laskua voidaan periä oikeusteitse.

4.

Sopimuksen voimassaoloaika

Vuosisopimus on voimassa 12kk määräajan ja puolikas on voimassa 6kk määräajan, mutta kuitenkin vähintään 2kk. Määräajan
jälkeen 12kk vuosisopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena ja Puolikas 6kk jatkuu toistaiseksi voimassa olevana
sopimuksena vuosisopimuksen hinnalla. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa kuukauden irtisanomisajalla.
Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

5.

Hinnan muutokset

Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Mahdollinen hinnanmuutos koskee vain toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia.
Hinnanmuutos ei koske määräaikaisia sopimuksia. Opiskelijoiden ja työttömien etu tarkistetaan aina määräaikaisen kauden
päätyttyä tai viimeistään Kuntokeskus Korjaamon tarjoamaan etuun edellytetyn virallisen opiskelijakortin tai todistuksen
vanhenemisen jälkeen. Opiskelijan tai työttömän on toimitettava Kuntokeskus Korjaamon asiakaspalveluun uusi virallinen todistus
saadakseen edun.

6.

Vuokraaminen ja siirto

Sopimukset ovat henkilökohtaisia, mutta ne voi vuokrata tai siirtää toiselle henkilölle ilmoittamalla asiasta etukäteen Kuntokeskus
Korjaamon asiakaspalveluun.

7.

Tauko ja irtisanominen

12kk Vuosisopimuksessa on 1kk:n tauon mahdollisuus vuoden aikana. Tauko määräaikaisen 12 kk:n aikana siirtää sitovan kauden
päättymistä kuukaudella eteenpäin.
12kk ja 6kk sopimuksissa tauko raskauden, armeijan tai vakavan sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan) on mahdollinen. Alle
1 kk:n mittaisia sairaslomia ei hyvitetä. Molemmat sopimukset voi kuitenkin irtisanoa ennenaikaisesti, mikäli asiakasta kohtaa
merkittävä sekä ennakoimaton elämäntilanteen muutos, kuten pitkäaikainen sairastuminen, vammautuminen tai muutto pois
Kauhavan seudulta. Pitkäaikaisella sairastumisella tarkoitetaan yleensä sairautta (lääkärintodistus vaaditaan), jolloin henkilö joutuu
olemaan sairauslomalla vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti sopimuskauden aikana. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen
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ennenaikaisesti (edellä mainittujen ehtojen täyttyessä), on asiakkaan maksettava seuraavan kokonaisen kuukauden jäsenmaksu
(irtisanomisaika). Irtisanomisaikana asiakkaalla on oikeus harjoitella Korjaamolla. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisena
ja lähettää sähköpostitse tai toimittaa Kuntokeskus Korjaamon vastaanottoon.

8.

Vastuu ja velvollisuudet

Mikäli asiakkaan LASKUTUS- ja/tai SÄHKÖPOSTIOSOITE muuttuu, on asiakas velvollinen ilmoittamaan asiasta viipymättä
Kuntokeskus Korjaamolle, jotta laskut ohjautuvat oikeaan osoitteeseen. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen
info@kuntokorjaamo.com. Myös muista yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava sähköpostitse.
Kulkukortin omistaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi, mikäli kortti katoaa tai varastetaan. Uudesta kulkukortista
veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Harjoittelu tapahtuu Kuntokeskus Korjaamolla omalla vastuulla ja Kuntokeskus Korjaamo ei
vastaa asiakkaiden omaisuudesta. Asiakas vastaa itse vakuutuksistaan.
Kuntokeskus Korjaamo voi irtisanoa sopimuksen maksamattomien sopimusmaksujen tai kuntosalin ilmapiirin sopimattoman
käytöksen vuoksi (mm. roskaaminen, ilkivalta, epäkunnioittava käytös muita kuntoilijoita ja henkilökuntaa kohtaan). Kuntokeskus
Korjaamo vastaa, että liikuntatilat ovat kunnossa, ja että liikuntavälineet ovat huollettuja ja turvallisia käyttää. Laite ja välinehuollot
tehdään viikoittain ja/tai niin pian kuin mahdollista vian havaitsemisen jälkeen.

9.

Yritykset ja yhteisöt

Yrityksen maksaessa osan asiakkaan kuukausimaksuista, peritään asiakkaalta omavastuuosuus koko sopimusajalta (12kk tai 6kk)
ajalta heti sopimuksen tekopäivänä, mikäli omavastuu on 20 € / kk tai alle. (Yrityksen laskuihin lisäämme laskutuslisän 3 € / lasku.)

10. Korjaamon toimintaa ja sopimusehtoa koskevat muutokset
Kuntokeskus Korjaamo pidättää itsellään oikeuden pitää Kuntokeskuksen suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin,
pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Kuntokeskus Korjaamo myös pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa ja rajoittaa käytössä
olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Kuntokeskus Korjaamo varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että
muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.
11. Tarjottavat palvelut
Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Kuntokeskus Korjaamon palveluja sopimuskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
Kuntokeskus Korjaamo ei voi aina taata paikkaa asiakkaan valitsemaan sellaiseen harjoitteluaktiviteettiin, joka tapahtuu ryhmissä,
edellyttää erityisvarusteita, tai milloin osallistujien määrä t

