
 
 

SOPIMUSEHDOT 1.6.2021 

 

1. Jäsenyys on voimassa oleva sopimus tuotekuvauksen mukaisen määräajan asiakkaan ja JK-Gym 

Häijää Oy:n (y-tunnus: 3178057–2) välillä, myöhemmin ”kuntosali” tai ”JK-Gym”. Sopimuksen 

irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi. Sopimus voi olla myös tietyn sopimuskauden 

mittainen (esimerkiksi 12kk), jonka jälkeen sopimus jatkuu asiakkaan halutessa toistaiseksi 

voimassa olevana. Jäsenyyden irtisanomisaika sopimuskauden jälkeen on yksi (1) kalenterikuukausi. 

Etukäteen maksettujen määräaikojen maksuja ei palauteta, jos tuote on aktivoitu käyttöön. 

 

2. Verkkokaupasta ostetussa palvelussa on 14 vrk peruutusoikeus, peruutusoikeus lasketaan 

verkkokaupassa tehdyn ostoksen päivämäärästä. Peruutusoikeus päättyy, kun palvelua on käytetty 

ensimmäisen kerran. 

 

3. Sopimuksen voimassaoloaikana asiakas sitoutuu maksamaan sopimuksensa kuukausimaksut 

eräpäivään mennessä. Maksujen viivästyessä on kuntosalilla oikeus periä jäseneltä korkolain 

mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli asiakas laiminlyö tämän sopimuksen mukaiset 

maksuvelvoitteensa, voi kuntosali sulkea asiakkaan kulkuoikeuden, kunnes erääntyneet maksut on 

maksettu. Kortin sulkemisesta ja avaamisesta peritään 50 euron lisämaksu.  

 

4. Jäsenyyden väärinkäytöksistä peritään jäseneltä 150 euron rikemaksu. Väärinkäytöksiä ovat 

esimerkiksi samalla oven avauksella kuntosaliin päästetyt kulkuoikeudettomat asiakkaat tai 

kulkutunnisteen (sähköinen tunniste tai PIN-koodi) luovuttaminen toiselle henkilölle ilman 

kuntosalin lupaa. Jäsenkorttina toimii kulkuavain tai yksilöllinen, tuotteen voimassaoloajan toimiva 

PIN-koodi, joka toimii kuntosalin jäsenen kulkutunnisteena. Kulkutunniste on aina 

henkilökohtainen. Kulkutunnisteen haltijan on tarvittaessa esitettävä henkilöllisyytensä kuntosalin 

henkilökunnalle, mikäli on syytä epäillä väärinkäytöstä. Väärinkäytöksiä voidaan selvittää myös 

edellä mainitussa tilanteessa tallentavan kameravalvonnan avulla. Sähköisen kulkutunnisteen 

katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntosalin henkilökunnalle. 

 

5. Jäsenyys on aina henkilökohtainen huolimatta siitä, onko maksajana yritys tai jokin muu taho. 

Asiakas on aina lopulta itse vastuussa jäsenyytensä maksuista, vaikka jonkin muun tahon maksama 

etu loppuisikin. 

 

6. Alle 18-vuotias henkilö ei voi liittyä asiakkaaksi ilman huoltajan suostumusta. Alaikäraja 

kuntosalitilan käytölle on 13-vuotta. Huoltajat vastaavat alaikäisen harjoittelun turvallisuudesta. 

Kuntosalilla on turvallista harjoitella turvallisuusasiakirjan mukaisten ohjeiden mukaisesti. 

Turvallisuusasiakirja on nähtävillä kuntosalitiloissa. Lapset voivat odotella huoltajien harjoittelun 

aikana lasten huoneessa.  

 



 
7. Kuntosali pidättää oikeuden tehdä muutoksia aukioloaikoihin. Aukioloaikojen muutoksista 

ilmoitetaan hyvissä ajoin. Kuntosali ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat 

asiakkaalle, vierailijalle tai heidän omaisuudelleen JK-Gymin tiloissa, ellei vahinko johdu JK-Gymin 

olennaisesta laiminlyönnistä. Kuntosali ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä 

tai vastaavasta syystä aiheutuvasta JK-Gymin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. 

Kuntosalilla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen sellaisen riippumattoman esteen 

seurauksena, jonka vuoksi palveluja ei voida tarjota. JK-Gymillä on oikeus myös rajoittaa 

kuntokeskuksen tilojen käyttämistä rajoitetusti tai kokonaan välttämättömien huolto, remontti 

tms. toimenpiteiden ajaksi. Kuntosalilla saatetaan järjestää myös hetkellisiä, osittaista käytön 

rajoittamista edellyttäviä tapahtumia. JK-Gymin laitteisto voi vaihdella sopimuksen solmimisen 

jälkeen. Asiakas ei tässä sopimuskohdassa lueteltujen syiden perusteella voi vaatia korvausta tai 

hyvitystä jäsenyydestään tai purkaa sopimustaan. 

 

8. Tätä sopimusta koskevat riitatilanteet käsitellään ensisijaisesti neuvottelemalla ja viimekädessä 

Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 

 


