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FITNESS MASALAN JÄSENSOPIMUKSEN EHDOT 

Liikuntakeskus Joo.Arena  Y-tunnus 1900416-7 
Seppä-Kallen kuja 1, 02430 Masala @joo.arena 
Puh. 010 411 0180  jooarena.fi 

Jäsenyys 
1. Fitness Masalan jäsenyyden haltijan on oltava 15 vuotta täyttänyt. Mikäli haltija on alaikäinen, 

sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on myös vastuussa maksuista. 

1.1. Kulkutägi on henkilökohtainen. Henkilöllisyys tarkistetaan kulkutägiä lunastettaessa. 
Tiloissamme on käytössä nauhoittava kameravalvonta. Asiakas vastaa siitä, että muut henkilöt 
eivät pääse käyttämään hänen kulkutägiään tai PIN-koodiaan. Kulkutägi tulee palauttaa 
palveluntuottajalle sopimuksen päädyttyä. Palauttamattomista tageista perimme 10 € maksun. 

Maksut 
2. Lasku toimitetaan asiakkaalle/maksajalle e-laskulla tai sähköpostitse. Viivästyskorko määräytyy 

korkolain mukaan. Muistutus-/perintälaskut tulevat Visma perintä- ja muistutuspalvelusta. Asiakas 
vastaa itse muistutuksista ja perinnästä aiheutuvista kuluista.  

2.1. Fitness Masalan jäsenyyksien liittymismaksu on 19 €. Liittymismaksu maksetaan sopimuksen 
teon yhteydessä. 

2.2. E-laskun käyttöönotto tapahtuu verkkopankissa, jossa valitaan e-lasku ja etsitään laskuttajaksi 
Kirkkonummen Sisäurheiluhalli Oy. Asiakas on itse vastuussa e-laskusopimuksen teosta 
määräaikaan mennessä. Visma lähettää ohjeet e-laskuun siirtymiseen ensimmäisen laskun 
yhteydessä. Huomioithan, että mikäli et tee e-laskusopimusta, perimme 5 € laskutuslisän /kk 
tulevissa laskuissa. 

2.3. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan viipymättä palveluntuottajalle kirjallisesti muutokset yhteys- ja 
laskutustiedoissaan. Asiakas vastaa ylimääräisistä perintä- ja käsittelymaksuista ja muista 
perimiskuluista, jotka aiheutuvat virheellisistä yhteistiedoista. 

2.4. Oikeus palvelujen käyttöön keskeytyy maksujen laiminlyönnin seurauksena ja jatkuu vasta, kun 
asiakas on maksanut erääntyneet saatavat perintäkuluineen. Mikäli asiakas laiminlyö 
sopimuksen mukaiset maksut, on palveluntuottajalla oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti. 
Irtisanominen ei poista jo muodostuneiden maksujen maksuvelvollisuutta. 

2.5. Mikäli asiakas on maksanut 12 kk jäsenmaksut ennakkoon, voidaan sopimus katkaista 
automaattisesti, asiakaan näin halutessa, kun ennakkoon maksettu 12 kk harjoitusaika päättyy. 
Sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden.  

2.6. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Opiskelija- ja eläkeläishinnan edellytyksenä on 
palveluntuottajan hyväksymän voimassa olevan opiskelija- tai eläkeläiskortin esittäminen. 
Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa kortin kuukausimaksu normaalihintaiseksi, mikäli oikeus 
opiskelijahintaan tai muuhun palveluntuottajan myöntämään alennushintaan päättyy 
sopimuksen voimassaoloajan aikana. Opiskelijakortti tulee esittää vuosittain.  

Tauottaminen 
3. Jäsenyyden voi tauottaa kerran 12 kk aika yhdeksi kuukaudeksi. Tauosta tulee ilmoittaa viimeistään 

1kk ennen taukoa. Sairaustapauksissa asiakas voi hakea hyvitystä sairausajan veloituksiinsa 
jälkikäteen lähettämällä sairauslomatodistuksen ja selvityksen osoitteeseen laskutus@jooarena.fi. 
Omavastuu on jokaisesta sairaustapahtumasta 14 vuorokautta. Hyvitys kirjataan seuraavaan tulevaan 
veloitukseen. Hyvitystä ei anneta, mikäli asiakas irtisanoo sopimuksensa. 
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Väärinkäytökset 
4. Väärinkäytöstapauksissa (esim. henkilökohtaisen tagin lainaaminen toiselle henkilölle) veloitamme 

250 € väärinkäyttömaksun. Palveluntuottajalla on tällöin oikeus purkaa jäsensopimus välittömästi. 
Asiakkaalta peritään tässä tapauksessa purkamiskuukauden ja seuraavan täyden kalenterikuukauden 
maksu. Niiden ylittävältäkään osalta asiakkaalle ei palauteta sopimukseen liittyviä, etukäteen 
maksettuja maksuja.  

Sopimuksen päättäminen 
5. Kaikki normaalihintaiset jäsenyytemme ovat toistaiseksi voimassa olevia, ilman sitoutumista. 

Jäsenyyden irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Asiakkuus on irtisanottavissa milloin tahansa, 
aina seuraavan kalenterikuukauden loppuun. Esim. Asiakas jättää kirjallisen irtisanomisilmoituksen 
3.10. tulee hänen maksaa vielä marraskuun kuukausimaksu ja jäsenyys päättyy 30.11. 

5.1. Jäsenyydet tulee irtisanoa kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen laskutus@jooarena.fi tai 
asiakaspalvelussa. 

Yleiset ehdot 
6. Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa palvelupisteiden tarjoamia liikuntapalveluja, niiden 

aikatauluja sekä toimipisteiden aukioloaikoja. 

6.1. Palveluntuottajalla on oikeus ottaa suoritustilat tilapäisesti omaan käyttöönsä. Mahdollisten 
muutosten tapahtuessa, ei palveluntuottajalla ole hyvitys- tai korvausvelvollisuutta. 

6.2. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan viimeistään kuukautta ennen uuden hinnaston 
voimaan saattamista. 

6.3. Arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten vastaavien viranomaismaksujen aiheuttamat 
hintamuutokset voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta kaikkiin sopimuksiin. 

6.4. Kirkkonummen Sisäurheiluhallit Oy varaa oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja. Muutoksista 
ilmoitetaan asiakkaille kuukautta ennen muutosta. 


