MOOVE Kuntokeskuksen toimintaehdot
päivitetty 08.08.2016

1. Kuukausituotteet sekä 10x kortit ladataan rfid- avaimenperään, kertakäynnit toimivat PIN
koodilla

Meillä saat verkkokaupasta kuntosalin käyttöösi heti maksusuorituksen jälkeen. Omissa tiedoissasi
olevalla PIN koodilla pääset kulkemaan 7 päivän ajan salille. Tänä aika koodi tulisi käydä
vaihtamassa vastaanotossa RFID – avaimenperään. Kertakäynnit toimivat PIN – koodilla.
RFID avaimenperä maksaa ensimmäisellä kerralla 10 €. Maksua ei palauteta.
Sarjatuotteet (10 x) ovat voimassa vuoden ostopäivästä ja kertatuotteet 3kk ostopäivästä.
Kuukausituotteet ovat voimassa seuraavasti: 1kk 30 päivää, 3 kk 90 päivää, 6kk 180 päivää ja 12
kk 365 päivää ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien.
Voit valita myös jäsenyyslaskutuksen, jolloin maksat vain ensimmäisen kauden (1kk tai 3kk)
verkkokaupasta, minkä jälkeen lähetämme automaattisesti kuukausittain laskun sähköpostiisi.
Jäsenyyden voit irtisanoa aina viimeistään 14 vrk ennen uuden laskutusjakson alkua. Jos uusi
lasku on jo lähetetty, ei laskua enää hyvitetä. Laskutussopimuksesta allekirjoitetaan erikseen
sopimus (alkaen 8.8.2016 eteenpäin tehdyt sopimukset). Verkkokauppaostoksesta tulee 7vrk:n
sisään käydä allekirjoittamassa sopimus aukioloaikoina.
Kulkuavain sekä PIN koodi on henkilökohtainen, eikä niitä saa luovuttaa muille eikä päästää muita
sisälle tiloihin. Toistuva sääntöjen rikkominen aiheuttaa kulkuoikeuden menetykseen.
2. Maksusuoritukset
Tuotteiden ostaminen onnistuu verkkokaupassamme, jolloin et ole sidottu kassapalvelumme
aukioloaikoihin. Verkkokauppamme toimii Paytrailin kautta, missä voit maksaa pankkitunnuksilla,
luottokorteilla tai valita maksutavaksi laskutuksen (maksat heti vain ensimmäinen laskutusjakson).

Vastaanottomme aukioloajat löydät nettisivuiltamme. Aukioloaikoina voit maksaa pankkikortilla,
yleisimmillä luottokorteilla sekä käteisellä. Maksuvälineinä käyvät myös seuraavat liikuntasetelit:
Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä saldo-kortti, luottokunnan virikesetelit, Tyky-setelit,
Mind&Body-kortit, Easybreak, BenifyPay sekä Sporttipassi.

3. Yrityssopimukset
Yritysliikunnan sopimukset ja laskutukset tehdään yrityskohtaisesti.
4. Sairastapaukset ja tauottaminen
Jäsenyyslaskutukseen, 6kk ja 1- vuoden kortteihin saat ennakkoon ilmoittamalla taukoa 14 vrk30vrk ja minimissään 14vrk ennen tauon alkua ilmoitettuna.
Sairastapauksessa saat jäsenyyslaskutuksessa hyvitystä lääkärintodistusta vastaan, kun
sairasloma kestää min. 14 vrk.
5. Kulkuavaimen katoaminen
Katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi, jolloin voimme sulkea avaimen ja siirtää tuotteet uuteen
avaimeen. Uusi avain maksaa 10€.
6 . Ikärajat
Kuntosalin sekä ryhmäliikunnan ikäraja on 14v. Tankotanssin ikäraja on 16v.
Jäsenyyslaskutukseen tarvitaan alaikäisen kohdalla huoltajan suostumus.

7. Ryhmäliikunnan sekä tankotanssituntien varaaminen
Ohjatuille tunneille tulee varata paikka etukäteen nettivarausjärjestelmästämme, koska
osallistujamäärä on rajallinen. Tunti järjestetään kun osallistujia on
- 8 tuntia ennen tunnin alkua 5 hlöä.
Ilmoittautua voit vielä tuntia ennenkin jos paikkoja on vapaana ja tarvittava määrä osallistujia on
ilmoittautunut. Jos tunti perutaan, niin ilmoitamme siitä sinulle tekstiviestillä ja perumme tunnin
järjestelmästä. Voit varata tunnin myös soittamalla tai meilaamalla. Tunneille voi lunastaa maksun
verkkokaupasta tai toimiston aukioloaikoina paikan päältä. Muista aina leimata ovitunnisteeseen
kulkuoikeutesi.

8. Tuntien peruminen
Tunneille tulee kirjautua viimeistään 5 minuuttia ennen tunnin alkua syöttämällä verkkokaupasta
saamasi PIN- koodi ovitunnisteeseen tai ilmoittautumalla toimistoon. Peruutukset tulee tehdä
viimeistään
-

kahdeksan tuntia ennen tunnin alkua

joko järjestelmästämme tai tekstiviestillä numeroon 040 551 5292.
Peruuttamatta jätetystä tunnista veloitamme hinnaston mukaisen maksun.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Mahdollisista muutoksista tai poikkeuksista ilmoittelemme
nettisivuillamme.

