
LIIKUNTAKESKUS KUNNON PAIKAN JÄSENYYDEN KÄYTTÖEHDOT 

1. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkuuden ikäraja on 15 vuotta. Voimme tarvittaessa 
pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Jos osoittaudut alle 15 vuotiaaksi voimme 
katkaista asiakkuutesi välittömästi, emmekä korvaa jo maksettuja asiakasmaksuja. Alle 15 
vuotiaat voivat kuitenkin harjoitella vanhemman/valvojan kanssa, jolloin vanhempi/valvoja 
on koko harjoittelun ajan osallinen alle 15 vuotiaan toimintaan.  

2. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkuus on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain sinä. 
Jos päästät sisään jonkun toisen sinun henkilökohtaisella tunnuksella saat ensimmäisestä 
tapauksesa kirjallisen varoituksen ennen kuin asiakkuutesi lopetetaan. 

3. Kaikki harjoittelu Liikuntakeskus Kunnon Paikassa tapahtuu omalla vastuulla ja olet myös 
vastuussa omaisuudestasi jonka tuot keskukseen.  

4. Asiakkuus alkaa siitä päivästä, minkä ilmoitat hankinnan yhteydessä. 

5. Kuukausittain maksettavan asiakkuuden voi irtisanoa sopimuskauden aikana 
muuttotodistuksella, sairaustodistuksella tai muulla todistuksella, joka osoittaa asiakkaan 
kykenemättömyyden Liikuntakeskus Kunnon Paikan palveluiden käyttöön. 

6. Liikuntakeskus Kunnon Paikan 12kk asiakkuuden voit tauottaa kerran asiakkuuden aikana 
1-2 kuukauden ajaksi. 

7. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkaana sitoudut siihen että veloitamme sinulta jokaisen 
käyttämäsi alkavan kuukauden. 

8. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkaana olet itse vastuussa että maksutietosi ovat ajan 
tasalla. Maksutietojasi voit muuttaa kohdassa ”Omat sivut”.  

9. Erityisohje 16 ja 17 vuotiaille asiakkaille: Alle 18-vuotias voi tehdä ilman vanhemman tai 
huoltajan suostumusta tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia (samanikäisten 
yleisesti ostamat tuotteet/palvelut). Isompiin ostoksiin vaaditaan vanhempien 
suostumus/maksukortti. 15 vuotta täyttänyt voi käyttää ansioitaan, kuten kesätyörahoja, 
merkittävämpiinkin ostoksiin. Huom. Jotta myös 16 ja 17 vuotias voi hankkia 
Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkuuden, hänellä täytyy olla voimassa oleva sopiva 
maksukortti. Vaihtoehtoisesti alaikäisen kuntosalimaksun voi hoitaa vanhempien 
maksukortilla tai käteisellä.  

10. Kuittaus maksusuorituksista löytyy pyydettäessä Kunnon Paikan asiakasjärjestelmästä. 

11. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkaana olet itse vastuussa omien tietojen 
päivittämisestä. Kunnon Paikka ei ole vastuussa epäonnistuneista maksuista, 
sähköpostiosoitteista, postiosoitteista ja/tai puhelinnumeroista. Kaikki muutokset tulee 
tehdä ”Omat sivut” kohdassa. 

12. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkaana hyväksyt saamaan tietoja koskien Kunnon 
Paikan toimintaa sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Kunnon Paikka saa käyttää 
asiakastietojasi ainoastaan asiakkuutta koskevissa asioissa. 



13. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkaana hyväksyt että Kunnon Paikka tallentaa 
kävijätilastoja. Näin Kunnon Paikka pystyy muokkaamaan ja optimoimaan 
harjoitusolosuhteita ja aukioloaikoja. 

14. Päästäksesi sisään Liikuntakeskus Kunnon Paikan tiloihin vastaanoton aukioloaikojen 
ulkopuolella, tulee sinulla olla omistuksessa sinulle suunnattu henkilökohtainen 
kulkuavain. Kulkuavainta ei saa luovuttaa muiden käyttöön eikä sillä saa päästää muita 
henkilöitä Kunnon Paikan tiloihin. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan viranomaisille ja peritään 
sakkomaksu sekä irtisanotaan asiakkuus. 

15. Liikuntakeskus Kunnon Paikan asiakkaana sitoudut noudattamaan yleisiä viihtyvyyteen ja 
hyvinvointiin liittyviä säännöksiä. Lisätietoja löydät Q&A -osiosta. 

16. Sopimusehtojen tai viihtyvyyssäännösten rikkomuksissa voi Liikuntakeskus Kunnon 
Paikka irtisanoa asiakkuuden ilman ennakkovaroitusta. 

17. Liikuntakeskus Kunnon Paikka pidättää oikeuden muuttaa hintoja kuluttaja-indeksin 
mukaisesti enintään 3 % vuodessa ilman erillistä ilmoitusta. Muissa hintojen muutoksissa 
lähettää Kunnon Paikka 30 päivää etukäteen ennakkoilmoituksen 
sähköpostilla/tekstiviestillä. 

18. Alkoholin tai muiden päihdeaineiden nauttiminen, vieminen tai niiden vaikutuksen alaisena 
liikkuminen on Liikuntakeskus Kunnon Paikan tiloissa kiellettyä. Käyttäytyminen vastoin 
tätä sääntöä on perustelu asiakkuuden irtisanomiselle. 

19. Liikuntakeskus Kunnon Paikka suhtautuu kieltävästi dopingaineiden, huumeiden ja 
vastaavien aineiden käyttöön. Kyseisten aineiden käyttö voi johtaa asiakkuuden 
irtisanomiseen. 

20. Liikuntakeskus Kunnon Paikka pidättää oikeudet muutoksiin koskien hinnoittelua, 
jäsenaikoja sekä tarjottavia palveluita. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan vähintään 30 
päivää ennen muutosten voimaan astumista. 

21. Tiedustelut koskien asiakkuuttasi Liikuntakeskus Kunnon Paikassa  tulee käyttää 
Yhteydenottolomaketta, joka löytyy sivustoilta www.kunnon-paikka.com.  

 
 


