HINNASTO:
VASTAANOTTO AUKI:
Ma - to 10.00 - 20.30
Pe 10.00 - 19.00
Kortilla sali on auki 24 / 7

NORMAALI
24 / 7

OPISKELIJAT,
ELÄKELÄISET,
HC-OSAKKAAT
24 / 7

YÖ- JA AAMUPÄIVÄKORTTI
ma. - pe. klo 24 - 15
la. - su. koko päivän

Jatkuva veloitus*

29,9 € / kk

12 kk

360 € (30 € / kk)

6 kk

220 € (36,7 € / kk)

200 € (33,3 € / kk) 180 € (30 € / kk)

3 kk

120 € (40 € / kk)

110 € (36,7 € / kk) 100 € (33,3 € / kk)

1 kk

50 €

45 €

40 €

1 viikko

20 €

15 €

15 €

20 x kortti (voimassa 12 kk)

110 €

90 €

80 €

10 x kortti (voimassa 6 kk)

60 €

50 €

45 €

Kertamaksu

10 €

7€

7€

Salikortin uusiminen

10 €

Rasvaprosentin pihtimittaus

15 €

Saman talouden jäsenille kaikki kortit opiskelijahintaan (vähintään 2 samasta taloudesta).
*Jatkuva veloitus, sähköpostilasku kuukausittain. Sopimus on voimassa toistaiseksi, 1kk irtisanomisaika.

ASIAKASSOPIMUSEHDOT:
–
–
–
–

–
–
–
–

Kuntosalikortin saa tauolle sairauden, loukkaantumisen, tai raskauden vuoksi lääkärintodistusta
vastaan.
Korttia ei saa tauolle loman tms. syyn vuoksi.
Voit ostaa sen mittaisen kuntosalikortin kuin haluat, ilman erillisiä liittymis- tai jäsenmaksuja.
Kuntosalin vastuulla on tarjota turvalliset puitteet harjoitteluun, itse harjoittelu tapahtuu omalla
vastuulla. Jos et tiedä mitä olet tekemässä, älä tee sitä, vaan kysy neuvoa.
Asiakassopimus voidaan purkaa seuraavista syistä:
Powerhouse Gymin, henkilökunnan, tai asiakkaan omaisuuteen kohdistuva varkaus, näpistys,
luvaton lainaus, vahingonteko, tai jonkun edellä mainituista epäily.
Laskun maksamatta jättäminen. Käytämme muistutusmaksuihin Ropo perintää, joka lisää laskuihin
kulloinkin voimassa olevan lain mukaisen viivästyskoron.
Toisen ihmisen luvaton päästäminen kuntosalin tiloihin, tai tämän epäily.
Kuntosalin sääntöjen noudattamattomuus, tai yleistä järjestystä häiritsevä toiminta.
Jos asiakas käyttäytyy asiakassopimuksen purkamisen edellyttämällä tavalla, hän ei ole oikeutettu
korvaukseen. Samalla hän hyväksyy tekonsa, kuvansa ja nimensä näyttämisen julkisesti salin
ilmoitustaululla ja sosiaalisessa mediassa.
Nämä ehdot on tehty epäselvyyksien välttämiseksi, sekä yrityksen ja asiakkaiden omaisuuden ja
oikeuksien turvaamiseksi. Onneksi asiakassopimuksen purkamista ei jouduta lähes koskaan
tekemään, kiitos Powerhouse Gymin mukavien ja luotettavien asiakkaiden. :)

HYVIÄ TREENEJÄ!

