Sopimusehdot
1. Jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka voidaan
irtisanoa milloin tahansa 1 kuukauden irtisanomisajalla. Alle 18
vuotiaan henkilön sopimukseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus.
2. Jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi, kuitenkin aina vähintään
1 kk ajaksi. Keskeytyksestä tehdään kirjallinen sopimus vastaanottoon
vähintään 1 täyttä kokonaista kalenterikuukautta ennen keskeytyksen
alkua. Erikoistapauksissa, kuten esim. äkillisissä sairastapauksissa
keskeytys voi astua voimaan myös lyhyemmällä aikavälillä. Tauko
alkaa aina kuukauden ensimmäinen päivä ja loppuu aina kuun
viimeiseen päivään.
3. Klubijäsenyys jatkuu 1kk irtisanomisajalla ko. ajankohdan
hinnaston mukaisin hinnoin. Jäsenyys loppuu aina kuun viimeisenä
päivänä ja irtisanomisesta tehdään kirjallinen sopimus vastaanottoon
vähintään 1 kk ennen jäsenyyden lopetusta. Jäsenyydestä perittävä
hinta liittymismaksuineen löytyy hinnastosta. Jäsenyyden ajalta
maksetaan hinnaston mukaiset maksut. Mahdolliset hintamuutokset
ilmoitetaan jäsenistölle 2kk ennen uuden hinnaston voimaan
saattamista.
4. Irtisanoutumisen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan
vasta kun kaavakkeet on täytetty ja allekirjoitettu.
5. Jäsenyyksiä on olemassa 4 eri tyyppiä. Jäsenyystyypin voi vaihtaa
toiseen niin että kuun 15. päivä mennessä ilmoitettu muutos astuu
voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. V.I.P-jäsenyys pitää
olla voimassa vähintään 3 kk ennen kuin sen voi vaihtaa
Perusjäsenyyteen.
6. 6 kk / 12 kk jäsenyys jatkuu aina toistaiseksi voimassa olevan
määräajan jälkeen. Sis. max 1. kk tauko.
7. Kuntokeskuksen jäsenellä on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä
vieraaksi klubille. Saman vieraan voi tuoda klubille vastikkeetta
kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen
vierashinnan. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa
klubin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo klubille klubin ulkopuolisen
henkilön, Eikä sille ole lupaa, peritään jäseneltä kutakin tällaista
luvattomasti tuotua kertakäyntikertaa kohden hinnaston mukainen
kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli vastaava sääntörikkomus
toistuu voidaan jäsenen jäsenyys irtisanoa välittömästi.

8. Jäsenkortti on henkilökohtainen. Jäsenkortti on oltava aina mukana
tultaessa klubille. Jäsenen on pyydettäessä todistettava
henkilöllisyytensä. Jäsenkortin katoamisesta on välittömästi
ilmoitettava klubin henkilökunnalle. Mikäli jäsenkorttia käyttää joku
muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu klubille kirjallisesti,
seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista
luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston
mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli rike
huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan.
Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenen jäsenyys
irtisanoa välittömin vaikutuksin.
9. Klubi on velvollinen ilmoittamaan jäsenille arvonlisäveron tai
mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista
muutoksista vähintään kuukautta enne tällaisten muutosten siirtämistä
jäsenen maksettaviin hintoihin.
10. Maksujen viivästyessä on klubilla oikeus periä asiakkaalta
korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku
joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset
perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö
sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin
vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.
11. Yrityssopimustapauksissa sopimusosapuolet ovat Actilife Oy ja
jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta
yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa
yrityssopimuksen alaisesta työpaikasta tai yritys lopettaa
yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen
viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.
12. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä
jäsensopimus, johon on merkitty kuukausittaisen veloituksen
euromäärä ja erääntymispäivä.

Kuntokeskuksen säännöt
1. Jäseniltä odotetaan klubilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa
siisteyttä ja hyviä tapoja. Klubilta tulee poistua aukioloaikojan
puitteissa. Muiden jäsenien häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten
tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen
vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy
muuten klubin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen varoitus.
Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan
jäsenyys perua kokonaan.
2. Klubia käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja
mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin klubi voi olla hetkellisesti
suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan
ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Näin erikoistapaukset on jo huomioitu
määrittäessä klubin hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu
saamaan näistä erillistä hyvitystä.
3. Jäsen on vastuussa siitä että klubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit
sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltä. Klubi
sitoutuu tarjoamaan jäsenille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen
ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Jäsen
sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen
mukaisesti.
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ilmoitustaululla
sähköpostilla.
voimassaolevan
5. Mikäli klubitai
tarjoaa
lukittavatToimitathan
säilytyslokerot,
voi jäsen käyttää
sähköpostiosoitteesi
klubille. säilytykseen. Klubi ei kuitenkaan vaskyseisiä lokeroita tavaroiden

taa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta

5.
Mikäli klubi
tarjoaa lukittavat
säilytyslokerot,
tulee
jäsenen käyttäätai
vahingosta.
Varusteiden
ja vaatteiden
jättäminen
pukuhuoneisiin
yleisiin lokeroita
kaappeihin/lokeroihin
yön yli ei Klubi
ole sallittua.
kyseisiä
tavaroiden säilytykseen.
ei vastaa
arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta
vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

6. Tupakointi ei ole sallittua missään klubin tiloissa. Alkoholin,
päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai
tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty ilman
henkilökunnan lupaa. Lasten ( alle 16 ) tuominen klubin
liikuntatiloihin on kielletty ilman kirjallista lupaa. Yhteystietojen
muutokset tulee heti ilmoittaa klubin henkilökunnalle.
7. Jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin
klubitapahtumiin.
8. Mikäli klubin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on
huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi klubin
johdolle.
9. Klubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Klubin vakuutukset eivät kata
klubin tapahtumia, jotka toteutetaan klubin ulkopuolella.
10. Klubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä.
Vahingon korvauksen lisäksi toistuvissa tapauksissa voidaan jäsenyys
perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
11. Klubi varaa itselleen oikeuden muuttaa etuja ja ehtoja. Ehtojen
muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli
jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti
huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin
1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu klubin
ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä
asioista taunomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut
sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti
ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Tervetuloa Actilife jäseneksi. Onnittelemme hyvästä valinnasta, jolla vaikutat koko loppuelämääsi!

