
Sopimus- ja toimitusehdot 

 

Palveluntarjoaja myy verkkokauppansa valikoimassa olevia palveluita täysi-ikäisille kuluttaja-asiakkaille tai 

sitä nuorempien huoltajille. Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja 

verkkokaupan yleisten ehtojen muutoksiin. Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 

 

Yleiset myyntiehdot 

Näiden asiakassopimusehtojen sisältämät kohdat ovat myyntiehdot asiakkaan ja palveluntarjoajan välisessä 

kaupassa. Suorittaessaan maksun palveluista asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

Sopimus syntyy, kun asiakas on suorittanut maksun ja palveluntarjoaja on sen vahvistanut. Palveluntarjoaja 

tiedottaa mahdollisista muutoksista asiakassopimusehdoissa viimeistään yhtä kalenterikuukautta ennen 

muutoksen voimaan astumista. 

 

Kuukausi- ja sarjakorttien henkilökohtaisuus ja väärinkäytökset 

Kertakäynti- ja kuukausipalvelut ladataan asiakastilille. PIN-koodilla (kertakäynti) ja omalla puhelimella 

pääsee kulkemaan salille. Lisäksi verkkokaupasta voi ostaa tiettyjä palveluita suoraan omalle asiakastilille.  

 

Asiakaskorttia ja sen sisältämiä palveluita ei saa luovuttaa toisen käyttöön. Kuntosalitilaan ei myöskään saa 

omilla pääsyoikeuksillaan päästää sisään ulkopuolisia henkilöitä. Mikäli ostetut palvelut halutaan siirtää 

kokonaan toisen henkilön käyttöön, asiaa voi tiedustella asiakaspalvelusta (powergogym@gmail.com). 

 

Pääsyoikeuksien väärinkäyttö johtaa määräaikaiseen porttikieltoon sekä korvauksiin luvattomien 

henkilöiden pääsyn ja luvattomien henkilöiden mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen osalta. 

Kuntosalitilassa on tallentava kameravalvonta ja digitaalinen kulunvalvonta. Näiden avulla mahdolliset 

vahingonkorvaukset tullaan perimään tilassa vahingon sattuessa olleilta tilaan kirjautuneilta käyttäjiltä.   

 

Voimassaoloaika 

Kertakäynnit ovat voimassa heti oston tapahduttua. Kertakäynti on voimassa 7 päivää ostotapahtumasta. 

10 kerran kortin käyttöaika on 180 päivää.  

Kuukausipalvelut ovat voimassa seuraavasti: 1 kk = 30 päivää, 3 kk = 90 päivää, 6 kk = 180 päivää 

ostohetkestä alkaen mikäli palvelun kuvauksessa ei toisin mainita. 

 

Palvelun tauottaminen 

Yhden ja kolmen kuukauden kuukausipalveluita tai kertakäyntejä ei voi tauottaa. Jatkuvan 

kuukausijäsenyyden, kuuden ja kahdentoista kuukauden palvelun voi tauottaa yhden kerran 

omavalintaisesta syystä. Tauottaminen osalta ole yhteydessä asiakaspalveluun (powergogym@gmail.com) 
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Asiakastili ja varaukset verkkokaupassa 

Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittama sähköpostiosoite toimii asiakastilin käyttäjätunnuksena 

verkkokauppaan sekä varausjärjestelmään. Yhteen asiakastiliin voi liittää vain yhden sähköpostiosoitteen. 

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas saa luovuttaa tai muutoinkaan ilmaista niitä 

kenellekään. Alaikäisellä voi olla oma asiakastili mm. huoltajan toimesta tai tämän asiakastiliin linkitettynä. 

Palveluntarjoaja käsittelee asiakastietoja rekisteriselosteen mukaisesti. 

 

Palvelut ostetaan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö 

verkkopalvelun kautta. Ennen varauksia jokainen asiakas luo itselleen ja/tai lapselleen asiakastilin 

rekisteröitymällä varausjärjestelmän käyttäjäksi. Asiakastilissä on nähtävillä asiakkaan varaamia ja 

maksamia palveluita. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Ostaessa verkkokaupasta asiakkaan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin 

sopimusehtoihin ja suorittamalla maksun asiakas hyväksyy ne. 

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun käyttöä haittaavista teknisistä ongelmista tai niiden aiheuttamista 

vahingoista. 

Tietojen oikeellisuus 

Palvelun varausta ja ostoa varten annettujen yhteystietojen oikeellisuudesta vastaa asiakas eikä 

palveluntarjoaja vastaa virheellisistä tiedoista johtuvista häiriöistä. 

Maksaminen 

Palveluntarjoajan ja asiakkaan välille muodostuu sitova sopimus asiakkaan maksaessa valitsemansa 

palvelun. Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Verifone Finland Oy. Verifone Finland Oy 

verkkopalvelun käyttö ei vaadi erillistä rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. 

Maksutavat 

Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: 

Korttimaksut (Visa, Visa Electron ja MasterCard) 

Kortilla maksaessa Verifone Oy toimii myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Verifone Oy:n välille. 

Palveluntarjoaja toimii ainoastaan palveluiden markkinoijana sekä toimittaa palvelut ja käsittelee 

mahdolliset reklamaatiot. Kortilla maksettaessa maksun saajana näkyy Verifone, joka myös käsittelee 

maksutapahtumia koskevat reklamaatiot. 

 

Liikuntaeduilla (Smartum, ePassi) voi maksaa suoraan verkkokaupassa. Muut liikuntaeduilla voi myös 

maksaa. Ole näiden osalta yhteyttä asiakaspalveluun powergogym@gmail.com 

Tilaus- ja maksuvahvistus 

Onnistuneen maksutapahtuman jälkeen asiakkaan sähköpostiin lähetetään tilausvahvistus. 

Vahvistusviestien saaminen edellyttää käytössä olevan sähköpostiosoitteen antamista rekisteröinnin 

yhteydessä. 

 

 



 

Toimitustapa ja -kulut 

Verkkokaupan kautta ostetut palvelut latautuvat automaattisesti asiakkaan rekisteröitymisvaiheessa 

luomalle asiakastilille. 

Jos kyseessä on verkkokaupasta ostettu lahjakortti, asiakas saa sen tilausvahvistuksen yhteydessä 

liitetiedostona. 

Vaihto- ja palautusehdot 

Palveluntarjoajan verkkokaupasta ostetuilla käyttämättömillä palveluilla ei ole Suomen kuluttajansuojalain 

mukaista 14 päivän vaihto- ja palautusoikeutta perustuen kuluttajansuojalain 6 luvun 16 pykälään (kohta 

11). Käyttämättömien palveluiden muuttamisesta toiseksi palveluksi veloitamme 15,00 € käsittelymaksun. 

 

Reklamaatiot 

Vastaanotettuaan tilausvahvistuksen asiakkaan tulee viivytyksettä tutkia ja varmistaa, että 

tilausvahvistuksessa kuvattu palvelu on oikea. Mikäli asiakas havaitsee, että näin ei ole, hänen on 

viipymättä virheen havaittuaan ilmoitettava asiasta asiakastukeen (powergogym@gmail.com) 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

 


