
JÄSENSOPIMUSEHDOT / KUNTOKESKUKSEN SÄÄNNÖT
Sopijaosapuolet: Jäsen = asiakas.  Kuntokeskus = Legion Hämeenlinna Oy, y-tunnus: 3235557-8.

1. 16-vuotta on keskuksen ikäraja. Alle 18-vuotiaan jäsenen sopimuksen allekirjoittaa ja hyväksyy
huoltaja. Huoltaja vapauttaa kuntokeskuksen kaikesta vastuusta onnettomuuksien ja tapaturmien varalta
allekirjoittamalla huollettavan sopimuksen.

2. Jäsenyys ja avainkortti on henkilökohtainen. Kulkuavaimesta veloitetaan 5€ ja se jää asiakkaalle
jäsenyyden päättymisen jälkeen. Jäsen sitoutuu kirjautumaan kuntokeskuksen
kulunvalvontajärjestelmään kulkuavaimella aina keskukseen tultaessa. Kulkuavain on aina oltava
mukana keskukseen tultaessa. Hävinneestä kulkuavaimesta on ilmoitettava viipymättä kuntokeskuksen
henkilökunnalle. Kulkuavaimen uusiminen maksaa 5,00€.

3. Jäsenen on aina pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä kuntokeskuksen henkilökunnalle.
4. Kuukausimaksulliset jäsenyydet ovat voimassa toistaiseksi. Pidemmät sopimukset (6kk)

uusiutuvat automaattisesti, kunnes jäsen ilmoittaa irtisanoutumisesta sähköpostitse
(hameenlinna@legiongym.fi)

5. Jäsen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan kuukausisopimuksen sen alkamispäivämäärän
jälkeen jolloin jäsenyys päättyy seuraavan kalenterikuukauden loppuun. Irtisanoutumisesta
täytyy aina ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse.

6. Kuntokeskus voi irtisanoa jäsenyyden  ilman irtisanomisaikaa sääntörikkomusten takia. Näissä
tapauksissa jo laskutettuja jäsenmaksuja ei hyvitetä irtisanotulle asiakkaalle.

7. Kuntokeskuksella on oikeus muuttaa palveluidensa ja tuotteidensa hinnoittelua.
8. Sähköpostilaskuihin tulee 0,95€ laskutuslisä.
9. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai muiden mahdollisten

viranomaistoimien aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen muutosten voimaan astumista.
10. Maksujen viivästyessä on keskuksella oikeus periä maksumuistutusmaksut ja viivästyskorot. Jos laskut

jää maksamatta huomautuksista huolimatta on keskuksella oikeus aloittaa perintätoimet ja irtisanoa
jäsenyys.

11. Ulkopuolisen personal trainerin tai muun valmentajan käyttäminen kuntokeskuksen tiloissa on
kiellettyä ilman kuntokeskuksen myöntämää erillistä  lupaa.

12. Jäsenen on käytettävä kuntokeskuksen tiloissa sisäjalkineita.
13. Tupakointi, alkoholin tai muiden päihdeaineiden käyttö kuntokeskuksen tiloissa on kielletty.
14. Kuntokeskus varaa oikeuden muuttaa kuntokeskuksen sääntöjä ja sopimusehtoja. Muutoksista

tiedotetaan kuntokeskuksen ilmoitustaululla ja mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti jäsenelle.
15. Jäsenyyden tauotus onnistuu 1-6kk ajanjaksolle. Tauotukseen pätee kuukauden muutosaika eli tauko

alkaa aikaisintaan seuraavan täyden kuukauden jälkeisen kuukauden ensimmäinen päivä. Jo
lähetettyjä/maksettuja laskuja ei hyvitetä asiakkaalle jälkikäteen. Lisätietoa saa henkilökunnalta.

16. Jäsen on aina itse vastuussa omasta toiminnastaan ja harjoittelusta kuntokeskuksen tiloissa.
17. Jäsen on velvollinen käyttämään kuntokeskuksen laitteita niiden käyttöohjeiden ja

kuntokeskuksen henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Kuntokeskus ei ole korvausvelvollinen tai
muutenkaan vastuussa mahdollisissa sairastumis- tai loukkaantumis tapauksissa.

18. Allekirjoittamaa sopimuksen asiakas hyväksyy yhteystietojensa  käytön kuntosalin palveluihin
liittyvään tiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointieston voi pyytää erikseen
asiakaspalvelusta.

19. Asiakas on aina itse vastuussa omista tavaroistaan ja niiden säilytyksestä kuntokeskuksen tiloissa.
20. Mikäli asiakas on tilannut jäsenyyden verkkokaupasta (verkkokauppa.legiongym.fi) hän hyväksyy

kaikki jäsensopimusehdot vahvistamalla tilauksen.

Lisäehdot ennakkomyynti jäsenyyksiin (ml. combo-jäsenyydet):

1. Asiakas hyväksyy, että ennakkomyynnin kohteena olevan kuntokeskuksen palvelukuvaukset, varustelu
ja hinnasto saattavat muuttua vielä pienissä määrin ennen jäsenyyden voimaan astumista.

2. Ennakkojäsenyyttä ei voi peruuttaa tilauksen jälkeen. Tilaus ja maksusuoritus palautetaan
asiakkaalle ainoastaan silloin jos;
- Kuntokeskuksen avajaiset viivästyvät kohtuuttomasti (takaraja 30.4.2022)
-  Kuntokeskuksen palvelut tai varustelu poikkeavat merkittävästi siitä mitä markkinoinnin kautta on
annettu ymmärtää.
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