
JÄSENEHDOT

Tämän sopimuksen osapuolia ovat asiakas (jäsen)
henkilökohtaisesti ja Jodatu Oy/Golfkuntosali. 

ASIAKKUUS

Golfkuntosali sopimuskaudet ovat 12kk, 6kk ja ei määräaikaisen* mittaisia. 
Sopimuskausi alkaa sopimuksen kirjoitushetkellä, ellei toisin ole sovittu ja kirjattu 
sopimukseen. 12kk tai 6kk sopimuskauden päättymisen jälkeen, sopimus jatkuu 
automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana kuukauden irtisanomisajalla ellei 
sopimusta irtisanota viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

* Ei määraikaa sopimus on voimassa toistaiseksi. Mikäli asiakas haluaa päättää 
jäsenyytensä, on hänen ilmoitettava siitä vähintään 2 viikkoa etukäteen ennen 
maksetun kauden päättymistä.

10-kerran jäsenyyskortti on henkilökohtainen. Kortin haltijalla ei ole oikeutta 
päästää sisään toista henkilöä samalla kortilla. Kortti on leimattava jokaisella 
käyntikerralla. Leimaamatta jättäminen keskeyttää jäsenyyden välittömästi, ilman 
erillistä varoitusta. Rahoja ei palauteta maksetuista kerroista.

Jäsenen vierailijakortti oikeuttaa maksimissaan tuomaan 3 vieraspelaajaa omalle 
varatulle tunnilleen. Jäsen vastaa vieraspelaajistaan. Jokainen vieraspelaaja pitää 
leimata vierailijakortilla sisääntuloaulan näyttöpäätteelle erikseen, vieraspelaajaa 1,
vieraspelaaja 2, vieraspelaaja 3. Leimaamatta jättäminen keskeyttää jäsenyyden 
välittömästi, ilman erillistä varoitusta. Rahoja ei palauteta loppujäsenyydestä tai jo
maksetuista kerroista

Erikoistapauksissa, kuten raskaus, muutto, asevelvollisuus, voi jäsen irtisanoa 
sopimuksen yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. 
Sairastumistapauksissa on jäsenyys mahdollista laittaa tauolle sovitusti. Kyseisissä
tapauksissa jäsen on velvoitettu toimittamaan lääkärintodistuksen. Em. asioista 
neuvotellaan jäsenen kanssa aina erikseen.

Jäsen- ja kulunvalvontakortti ovat henkilökohtaisia ja niiden väärinkäytöstä seuraa
sopimuksen purkaminen, jolloin jäseneltä peritään sopimuksessa jäljellä olevat 
maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.

MAKSAMINEN

Jos joku muu kuin jäsen itse, esim. työnantaja, maksaa kuukausimaksun joko 
osittain tai kokonaan, on jäsen silti itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että 
kaikki maksut tulevat suoritetuiksi. Ulkopuolista maksajaa eivät koske tämän 
sopimuksen oikeudet tai velvollisuudet.

Jos jäsen ei kehotuksesta huolimatta suorita maksujaan, on Jodatu Oy:llä oikeus 
maksun viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. 
Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, tulee jäsenen maksaa asiasta 
koituvat, kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta 
laiminlyö sopimuksessa mainitut maksut, voidaan sopimus irtisanoa välittömin 
vaikutuksin asiakkaalle, jolloin jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat 
maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.

Veloitusmaksu veloitetaan laskulla, jonka eräpäivä on jäsensopimuksella sovittu. 
Jäsen suorittaa maksut oma-aloitteisesti saamallaan viitenumerolla viimeistään 
sovittuna eräpäivänä.



Jäsenyyden maksamiseen käytetyt Liikunta-, Virike- tai Tyky-setelit sekä muut 
vastaavat verovapaat edut ovat henkilökohtaisia. Em. maksuvälineitä ei vaihdeta 
rahaksi eikä jo käytettyjä hyvitetä millään tavalla. 

Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan 
keskuksien ilmoitustauluilla vähintään kuukautta ennen muutoksen 
voimaanastumista. Mahd. muutokset eivät koske voimassa olevia sopimuksia. 

TURVALLISUUS JA VIIHTYVYS

Harjoittelu Golfkuntosalilla tapahtuu omalla vastuulla. Lisäksi olet vastuussa 
keskukseen tuomasta omaisuudestasi. Tiloista löytyy lukittavia lokeroita 
asiakkaiden käyttöön.

Golfkuntosalilla noudatamme Golf-etikettiä ja hyviä käytöstapoja. Häiritsevästi 
käyttäytyvä henkilö voidaan poistaa salilta henkilökunnan toimesta. 
Käyttäytyminen vastoin näitä sääntöjä, on perustelu asiakkuuden irtisanomiselle.

YKSITYISYYS

Golfkuntosalin henkilökunta on paikalla rajoitetun ajan. Tämän takia käytämme 
videovalvontaa estääksemme ja havaitaksemme ilkivaltatapaukset ja muun 
epätavallisen käytöksen. Videovalvonta voi auttaa sinua vahinko- ja 
onnettomuustilanteissa. Asiakkaana annat suostumuksesi videovalvontaan.

Golfkuntosalin asiakkaana tallennamme henkilötietosi asiakkuutesi ajan ja kolmen 
(3) kuukauden ajan asiakkuutesi päättymisen jälkeen. Myös laissa määritetyt 
tiedot tallennetaan. Jotta voisimme lähettää sinulle tietoa uudistuksista ja 
tarjouksia, tallennamme asiakkuuden päättymisen jälkeen myös 
sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Voit milloin tahansa pyytää tietosi 
poistamista. Asiakkaana sinulla on oikeus tarkastella ja muokata henkilökohtaisia 
tietojasi. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi viestien lähettämiseen. 
Henkilökohtaisien tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista, pois lukien tiedot, 
jotka oikeudellisten vaatimusten mukaan edellytetään säilyttämään(esimerkiksi 
asiakassuhteen hallinnassa tarvittavat tiedot). Henkilötietojen käsittelystä 
vastaava osapuoli on Atte Kuivaniemi / Jodatu Oy. Kaikki asiaa koskevat 
yhteydenotot lähetään osoitteeseen info@golfkuntosali.fi

Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta muille osapuolille ilman suostumustasi. 
Tietoja luovutetaan kuitenkin sellaisten hallinnollisten toimintojen yhteydessä, 
kuten Golfkuntosalin lähettäessä maksuliikennetietoja ja kirjanpitotietoja.

GOLFKUNTOSALIN OIKEUDET

Golfkuntosalilla ylläpidetään korkeaa laatutasoa jotta voimme tarjota asiakkaille 
parhaimmat mahdolliset harjoitusolosuhteet. Vaadittavien huoltojen 
suorittamiseksi Golfkuntosali pidättää itsellään oikeuden sulkea salin milloin 
tahansa enintään kolmeksi (3) päiväksi kerrallaan.

Jodatu Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja 
ilmoittamalla siitä sähköpostitse sekä ilmoitustaululla.

SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä osoitteeseen 
info@golfkuntosali.fi. Irtisanomista koskevat mahdolliset liitteet on jätettävä salin 
postilaatikkoon(sisällä salilla) tai lähetettävä postitse os. Golfkuntosali, 
Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki. 


