Gumbontalo – Gumbohuset – Kuntosalin kanta-asiakassopimus
Nimi: ________________________________

Avainnumero: ___________________

Osoite: ______________________________

Postinumero:

Puhelin: _____________________________

Postitoimipaikka: ________________

S-posti: ______________________________

Syntymäaika: ___________________

€ / kk

MAKSU

__________________

Sopimuskausi alkaen ____.____._______

Avaimen panttimaksu: 20 € kun avainta luovutetaan asiakkaan käyttöön.
Panttimaksu palautetaan asiakkaan tilille:________________________________________
kun avain palautetaan Gumbontalolle.
Avaimen katoamisesta on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti. Avain palautetaan
viimeistään sopimuksen viimeisenä päivänä. Palauttamaton avain on päätös jatkaa
kuntosalin käyttöä alustavan jakson ulkopuolella, koskee myös 10 kerran kortteja
•
•
•

Kuukausimaksu joka maksetaan
Perhelippu

1 / 2 / 3 / 6 / 12 kuukauden välein

(vähintään 3 henkilöä samasta taloudesta)

1 / 2 / 3 / 6 / 12 kuukauden välein
____kpl

10-kerran kortti, voimassa 3 kk

Lasku saapuu sähköpostitse. Postin kautta tulevista laskuista laskutetaan postituslisä 3€.
Lisätietoja:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Irtisanomisaika: 7 päivää. Sopimusasiat: info@gumbontalo.fi tai puh: 045 849 58 56
Allekirjoittamalla tätä sopimusta hyväksyn Gumbontalon kuntosalin ehdot ja säännöt, katso liite.

Allekirjoitukset:

Paikka __________________

Aika ____.____._________

____________________________________ _____________________________________
Jäsenen, tai hänen huoltajansa, allekirjoitus Gumbontalon edustajan allekirjoitus
____________________________________ _____________________________________
Nimenselvennys
Nimenselvennys
Alle 18-vuotiaat: huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja sähköpostiosoite.
Sopimus tehty kahtena kappaleena, toinen jäsenelle ja toinen Gumbontalolle.

Asiakassopimus – sopimusehdot
1.
Tämä sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ellei muuta sovittu.
2.
Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa viikon irtisanomisajalla
sopimusehtojen puitteissa. Jäsenyyden ajalta maksetaan hinnaston mukaiset maksut.
3.
Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli 2 viikkoa),
raskauden tai armeijan johdosta sopimus on mahdollista keskeyttää määräajaksi. Em.
keskeytystapauksissa on esiteltävä kirjallinen todistus keskeytyksen tarpeesta.
4.
Oikeus palvelujen käyttöön on vain sopimuksen tekijällä ja kortin/avaimen
nimetyllä henkilöllä. Alle 18 – vuotias henkilö harjoittelee Gumbontalon kuntosalilla
sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla.
5.
Maksujen viivästyessä on Gumbontalolla oikeus periä asiakkaalta korkolain
mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään,
maksaa asiakas perimiskulut.
6.
Gumbontalon kuntosalijäsenyyden irtisanominen: Irtisanoutuminen astuu
voimaan vasta kun kirjallinen toivomus on esitetty, avoinna olevat maksut on maksettu ja
Gumbontalon magneettiavain palautettu.. Irtisanomisaika on 1 viikko. Asiakas on velvollinen
palauttamaan magneettiavaimen Gumbontalolle, ellei näin tapahdu Gumbontalolla on oikeus
pitää panttimaksun.
7.
Gumbontalolla on oikeus muuttaa auki-oloaikoja esim. pyhäpäivinä.
Poikkeavista aukioloajoista ilmoitamme ilmoitustauluilla sekä internetsivuillamme.
8.
Ennakkoilmoituksena laskutustavasta toimii tämä sopimus, johon on merkitty
kausittaisen veloituksen euromäärä sekä laskutusjakso. Voit maksaa laskun sähköpostitse
tai paperilaskulla josta perimme 3 € postitusmaksun.
9.
Kuntosalia jokainen käyttää omalla vastuulla.
10.
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta
mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin,
käsitellään tämän sopimuksen tekopaikan käräjäoikeudessa.
Tervetuloa Gumbontalon kuntosalin asiakkaaksi. Onnittelemme kunnon päätöksestä!
Kuntosalin säännöt:










Ole ystävällinen kanssakuntoilijoille 
Ulkokenkien käyttö salilla on kielletty, jätä kengät ulko-oven viereen.
Käytä asianmukaisia urheiluasusteita
Talkin käyttö salilla on kielletty
Urheilujuomien sekoittaminen ja käyttö vain pukuhuoneessa, kuten myös syöminen 
Roskat roskikseen
Ethän varaa suorituspaikkoja turhaan itsellesi
Palauta painot suorituksen jälkeen paikoilleen
Ilmoitathan kaikista mahdollisista väärinkäytöksistä ja laitevioista Gumbontalon
kuntosalin yhteyshenkilölle
Sammuta valot lähtiessä

