
 

Sopimusehdot 

1. Jäsenyys on  
a.) toistaiseksi voimassa oleva sopimus asiakkaan ja Liikuntakeskus Oz MAX Oy:n 

välillä. Jäsenyys voidaan irtisanoa milloin tahansa. Irtisanomisaika on yksi (1) 
täysi kalenterikuukausi. 
 

b.) voimassa sitovan sopimuskauden ajan 3kk tai 12kk. Peruskauden (3kk tai 
12kk) jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. 
Jäsenyyden irtisanomisaika peruskauden jälkeen on yksi (1) kalenterikuukausi. 
Mikäli jäsen haluaa päättää jäsenyytensä 3 tai 12 kuukauden peruskauden 
loppuun, on jäsenyys irtisanottava viimeistään yksi (1) kuukausi ennen 
peruskauden päättymistä. Määräaikaisen 3kk tai 12kk jäsenyyden voi koska 
tahansa purkaa yhden (1) kalenterikuukauden mittaisella irtisanomisajalla. 
Tällöin jäsen maksaa toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden ja 
määräaikaisen jäsenyyden erotuksen käyttämiltään kuukausilta sekä 
liittymismaksun. 
  

2. Jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan pitkäaikaisen (yli yksi 
kuukausi) harjoittelukyvyttömyyden, raskauden, armeijan tai sopimuskauden aikana alkaneen 
työttömyyden johdosta. Keskeytysaika ei vähennä sopimuksen peruskautta. Keskeytystapauksissa 
sen syystä on pyydettäessä esitettävä kirjallinen todiste. 
 

3. Jäsenyyden voi laittaa tauolle 1-3 kuukaudeksi kerrallaan. Taukomaksu on 5€/kk jokaiselta alkavalta 
kuukaudelta. Tauosta tulee ilmoittaa viimeistään yhtä kalenterikuukautta ennen tauon alkua. 
Tauottaminen ja hyvitykset eivät lyhennä mahdollista sopimuksen määräaikaa eikä sopimus voi 
päättyä taukoon. 
 

4. Jäsen voi vuokrata oman jäsenyyden kolmannelle osapuolelle, jonka täytyy olla luonnollinen henkilö 
(ei yritys tai yhteisö). Jäsenen ja vuokraajan on sovittava vuokrauksesta etukäteen liikuntakeskuksen 
henkilökunnan kanssa asiakaspalvelun aukioloaikoina. Vuokrajakson kesto tulee olla vähintään 14 
vuorokautta. Liikuntakeskus perii 10€ jäsenyyden siirtomaksun ja maksu tulee suorittaa 
asiakaspalvelussa ennen vuokrausjakson alkua. Jäsen ja vuokraaja sopivat vuokrausjakson maksut 
keskenään. 
 

5. Liittymisen yhteydessä jäsenen tulee maksaa sopimuksesta riippuen liittymismaksu ja ensimmäisen 
kuukauden jäsenmaksu. 
 

 

6. Luvatta tuodusta vieraasta jäseneltä peritään 200 euron rikemaksu. Jos jäsen on tuonut luvatta 
vieraan useammin kuin yhdesti, jäseneltä peritään jokaisesta luvattomasta vierailusta 200 euron 
rikemaksu ja jäsenyys voidaan purkaa heti. Jos jäsen on tuonut luvattomia vieraita useammin kuin 
kerran peruskauden (3kk tai 12kk) aikana, jäseneltä peritään rikemaksun lisäksi jäljellä olevat 
peruskauden kuukausimaksut. 
 



7. Jäsenkorttina toimii kulkuavain, joka toimii liikuntakeskuksen jäsenen kulkutunnisteena. Kulkuavain 
on aina henkilökohtainen. Kulkuavaimen on oltava aina mukana tultaessa liikuntakeskukseen. 
Kulkuavaimen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava liikuntakeskuksen henkilökunnalle. 
Kadotetusta kulkuavaimesta peritään 10 euron suuruinen maksu. Jäsenen on pyydettäessä voitava 
todistaa henkilöllisyytensä. Jos henkilökunta ei voi varmistua jäsenen henkilöllisyydestä, jäseneltä 
voidaan evätä pääsy liikuntakeskukseen, kunnes henkilöllisyys voidaan todeta. Jäsenkortti tulee 
palauttaa moitteettomassa kunnossa asiakaspalveluun viikon sisällä jäsenyyden päättymisestä. 
Palauttamattomasta kulkuavaimesta liikuntakeskus veloittaa laskulla 10 € + laskutuslisän. 
 

8. Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14§:n mukainen oikeus peruuttaa liikuntakeskuksen 
verkkokaupassa tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla 
yksiselitteisellä tavalla asiakaspalveluun viimeistään 14 päivän kuluttua asiakkuustilauksen 
tekemisestä. Asiakkaan palveluiden aloittaminen (eli ensimmäinen kuntosali- tai ryhmäliikuntakäynti) 
yhdessä palvelusopimuksen alkamisajankohdan määrittämisen kanssa katsotaan asiakkaan 
nimenomaiseksi pyynnöksi aloittaa palveluiden käyttö peruuttamisaikana. Tällaisessa tilanteessa, 
mikäli palveluiden käyttäminen/tarjoaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, on 
asiakkaan korvattava liikuntakeskukselle aloitusmaksu sekä suoritettuja palveluja koskevan 
kuukauden palvelumaksu. 
 

9. Liikuntakeskus voi korottaa ja laskea jäsenyyden hintaa ilmoitettuaan asiasta jäsenilleen viimeistään 
60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan. Liikuntakeskus ilmoittaa muutoksista 
sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa liikuntakeskuksen 
käyttöön. Ennalta maksetun jäsenyyden hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta 
maksetun jäsenyyden voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden jäsenyyden sillä 
hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
 

10. Liikuntakeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai muiden 
mahdollisten viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kaksi kuukautta 
ennen tällaisten muutosten siirtymistä jäsenen maksettaviin hintoihin. 
 

11. Liikuntakeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista 
ilmoitetaan jäsenistölle 60 päivää 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 jäsentiedotteella tai tavalla, jolla muutoksen 
käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan (sähköposti, kirje tms.). Mikäli jäsen ei ole 
irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan 
asiakkaan hyväksyneen muutokset. 
 

12. Maksujen viivästyessä on liikuntakeskuksella oikeus periä jäseneltä korkolain mukainen 
viivästyskorko ja muistutusmaksu. Jos jäsenen osittain tai kokonaan maksamatta jätetty lasku 
joudutaan siirtämään perintään, maksaa jäsen laissa määriteltyjä kohtuullisia perimiskuluja. Jos jäsen 
huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa 
välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Mikäli jäsenyys on kestänyt 
peruskautena alle 12 kuukautta, jäseneltä peritään takaisin jäljellä olevat kuukausimaksut. 
 

13. Jäsenellä on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja. 
 

14. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat liikuntakeskus ja jäsen yksityishenkilöinä. Yritys 
korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa 
yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden 
maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista. 
 


