
 Fysios Mehiläinen kuntosalin sopimusehdot 
 asiakkaalle 

 Asiakkuus 
 Asiakkuus Fysios Mehiläinen kuntosalille hankitaan joko suoraan henkilökunnalta tai 
 sähköpos�n (  pulssi@mehilainen.fi  ) välityksellä. Kuntosalin sopimusehdot tulee hyväksyä 
 sähköises� tai allekirjoi�amalla tämä lomake. Myös maksamalla ensimmäisen 
 kuntosalimaksun, hyväksyy asiakas tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sopimus katsotaan 
 hyväksytyksi. 
 Asiakkuus on henkilökohtainen ja voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi sopimuksessa 
 mainituin ir�sanomisehdoin (kohta 3). Asiakas saa käy�öönsä henkilökohtaisen tunnisteena 
 toimivan ovikoodin, jota tulee käy�ää jokaisella harjoituskerralla riippuma�a siitä, onko ovi 
 auki vai ei. Kuntosalin käy�öoikeus koskee kuntosaleja Seinäjoella Pulssi ja Sorsanpesällä, 
 Ilmajoella, Tampereella, Helsingissä ja Vantaalla. Seinäjoen Pulssin, Tampereen, Helsingin ja 
 Vantaan kuntosaleille tulee lisäksi lunastaa paikanpäällä oma kulkutägi. Muiden päästäminen 
 kuntosaleille omalla ovikoodilla tai kulkutägillä aiheu�aa 300€ sakon asiakkuuden 
 omistajalle. Ystävän saa tuoda etukäteen sovitus� tutustumaan kertaluonteises�; (lähetä 
 vies� pulssi@mehilainen.fi). 

 Kuntosaliasiakkuuden maksaminen 
 Kertamaksulliset (1 kk / kertamaksullinen vuosikor� / kampanjat) kuntosalikor�t  maksetaan 
 väli�ömäs� kor�a hakiessa paikan päällä tai verkkokaupassa. 
 Toistaiseksi voimassaolevan kuukausiveloi�eisen kor�n  ensimmäinen maksuerä maksetaan 
 laskulla  , joka toimitetaan asiakkaalle sähköpos�tse.  Ensimmäinen erä käsi�ää 2 ensimmäistä 
 kuukau�a. 
 Tämän jälkeen asiakas voi hakea  e-laskutuksen laskun  viitenumerolla  omasta 
 verkkopankista. 

 Kuntosaliasiakkuuden ir�sanominen 
 Määräaikainen  sopimus on aina voimassa tämän määrätyn  ajan, eikä sopimuksessa ole 
 ir�sanomisoikeu�a. 
 Toistaiseksi voimassaolevan  sopimuksen voit ir�sanoa  1 kalenterikuukauden 
 ir�sanomisajalla  , kuitenkin sopimuksen tulee olla  voimassa vähintään 2 kk. 
 Kuntosalisopimuksen ir�sanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka 
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 aikana ir�sanominen on suorite�u. 
 Ir�sanomisilmoitus tehdään sähköpos�lla osoi�eeseen:  pulssi@mehilainen.fi 
 Huomioithan, e�ä ir�sanomista ei voi tehdä puhelimitse, teks�vies�llä, Facebookin kau�a 
 tms., vaan se käsitellään ainoastaan yllä olevasta sähköpos�osoi�eesta 
 (pulssi@mehilainen.fi). Saat kui�auksen ir�sanomisilmoitukseesi, kun asia on käsitelty. 
 Huomioithan, e�ei laskujen maksama�a jä�äminen ole ir�sanomisilmoitus  . Lähetämme 
 maksama�omista laskuista aina huomautuksen maksumuistutuskulujen kera. Kahden 
 muistutuksen jälkeen siirrämme laskut perintään, mikäli emme tavoita asiakasta. 

 Kuntosalilla toimiminen 
 Kuntosaleillamme odotamme asiakkailtamme siistey�ä (tavarat paikoilleen) sekä ystävällistä 
 käytöstä muita asiakkaita kohtaan. Pyydämme myös väl�ämään voimakkaita hajusteita. 
 Käytäthän aina sisäjalkineita turvallisuussyistä ja pyyhit lai�eet käytön jälkeen. Tahallinen 
 irtaimiston, kaluston tai kiinteistön vahingoi�aminen johtaa korvausvelvollisuuteen. Mitkään 
 päihteet tai tupakoin� eivät ole kuntosalillamme salli�uja. Pitäessäsi taukoa lai�eesta, 
 vapautathan sen väliaikaises� myös muiden käy�öön. Tallelokerot ovat vain treenin 
 aikaiseen päiväkäy�öön. Asiakassääntöjen rikkominen voi johtaa käy�öoikeuden 
 väliaikaiseen jäädy�ämiseen tai ir�sanomiseen. Tällöin ennalta makse�uja maksuja ei 
 korvata asiakkaalle. 

 Asiakas on vastuussa omasta terveyden�lastaan ja omasta sekä muut turvallises� 
 huomioivasta harjoi�elusta. Fysios Mehiläinen ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat 
 varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Fysios Mehiläinen ei vastaa 
 asiakkaiden tai muiden kiinteistöä käy�ävien omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, eikä 
 asiakkaille aiheutuvista vahingoista jotka johtuvat onne�omuustapauksesta, asiakkaan 
 terveyden�lasta tai toisen asiakkaan toiminnasta. 

 Kameravalvonta ja hälytys 
 Asiakas on �etoinen kiinteistön ja �lojen kameravalvonnasta. Asiakas on myös 
 korvausvelvollinen jos hän aukioloaikojen ulkopuolella aiheu�aa hälytyksen. 
 __________________________________________________________________________________________ 

 HENKILÖKUNTA TÄYTTÄÄ (asiakkaalle jää sivut 1-2) 
 Asiakkaan nimi:  __________________________________________________ 
 Ovikoodi:  __________________________________________________ 
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 TÄMÄ SOPIMUSSIVU JÄÄ Fysios Mehiläiselle 

 Nimi:  _________________________________________________ 

 Salikor�nkäy�äjä(t)  ____________________________________________ 

 Ko�osoite:  _  _________________________________________________________ 

 Pos�numero- ja toimipaikka:  ____________________________________ 

 Henkilötunnus:  ________________________________________________________ 

 Sähköpos�:  __________________________________________________________ 

 Puhelinnumero:  _______________________________________________________ 

 Asiakas haluaa eLaskun (ympyröi):  Kyllä  Ei 

 Allekirjoitus, nimenselvennys ja pvm:  (allekirjoi�amalla  hyväksyn sopimuksen) 

 ________________________________________________________________________ 

 HENKILÖKUNTA TÄYTTÄÄ: 

 Kuntosalisopimus:  määräaikainen  /  toistaiseksi voimassa oleva 

 Laskutus alkaa (pvm):  __________________________________________ 

 Hinta:  __________________________________________ 

 Maksutapa:  kertamaksu  /  kuukausi�ainen laskutus 

 Mahdollinen sopimus:  __________________________________________ 

 Ovikoodi anne�u:  kyllä  /  ei 


