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Sopimusehdot  

AMLGYM, Laksontie 2, 91100 Ii 

1. Sopimuksen osapuolet ovat asiakkaaksi rekisteröityvä henkilö, yritys tai muu vastaava taho sekä 
AML GYM Oy. 

2. Sopimus syntyy, kun asiakas rekisteröityy AMLGYMin asiakasjärjestelmään. Tekemällä 
rekisteröitymisen asiakas sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. 

3. Sopimuksen tekeminen edellyttää täysi-ikäisyyttä. Alle 18-vuotias voi tehdä sopimuksen, mutta 
tällöin huoltaja on yhdessä asiakkaan kanssa vastuussa asiakkaan maksuista ja siitä että hän 
noudattaa AMLGYMin toimintaohjeita sekä tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. 

4. Sopimus mahdollistaa liikuntaharjoittelun kuntosalilla ja ohjatuilla tunneilla AMLGYMillä. 
5. Sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki rekisteröityneen asiakkaan käynnit AMLGYMillä. Käyntejä varten 

asiakas hankkii valitsemansa asiakkuuden. 
6. Asiakkuuden hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevien 

asiakkuuksien kuukausihinta maksetaan sähköpostilaskulla eräpäivään mennessä. Huomioithan, että 
lasku voi mennä roskapostiin. Laskujen vastaanottaminen on asiakkaan vastuulla. 
Maksuvaihtoehtona on myös e-lasku, jota varten asiakaan tulee tehdä e-laskusopimus omassa 
verkkopankissa. 

7. Jatkuvan jäsenyyden minimiaika on 3kk. Mikäli Jäsenyyden irtisanoutuminen tapahtuu ennen näiden 
3:nen maksukuukauden täyttymistä, veloitamme asiakkaalta erotuksen normaali kuukausikortin 
hintaan, jokaiselta kuukaudelta, jonka hän ehti olla jäsenyys-asiakkaana. Ylimääräistä maksua ei tule. 
Jäsenyys -asiakkaana oltua 3kk, sopimus on irtisanottavissa milloin tahansa. 

8. Maksun viivästyessä asiakkaan kulkuoikeus voidaan keskeyttää. Tällöin kulkuoikeus aktivoidaan kun 
maksu on maksettu ja se kirjautuu järjestelmäämme. 

9. AMLGYMillä ja/tai sen laskutusta hoitavalla yhtiöllä on oikeus periä korkolain mukainen 
viivästyskorko ja muistutusmaksu. Myös perimiskulut veloitetaan asiakkaalta. 

10. Kertaluonteiset käynnit oikeuttavat yhteen harjoittelukertaan. Sarjakorttien käyntimäärät ovat 
voimassa hinnastossa ilmoitetun ajan mukaan. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi ja on 
irtisanottavissa milloin tahansa (ks. kohta7). 

11. Irtisanoutuessa asiakkuus ja kulkuoikeus päättyvät siihen päivämäärään, mihin asiakas on jäsenyyttä 
maksanut. 

12. Sairastuminen voidaan hyvittää asiakkaalle asiakkaan niin pyytäessä ilman lääkärintodistusta, kun 
siitä ilmoitetaan AMLGYMille sairastumisen alkaessa. Sairastuminen hyvitetään jälkikäteen 
ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Hyvitys kohdistuu seuraavaan mahdolliseen kuukausilaskuun, 
jota ei ole vielä lähetetty.  

13. Kulku AMLGYMille tapahtuu kulkukortilla tai kertakäyttöisellä PIN-koodilla. Kulkukortilla/PIN-koodilla 
pääsee sisälle AMLGYMille oven ulkopuolelta löytyvää lukijaa käyttäen. Kulkukortilla tulee kirjautua 
sisälle vielä AMLGYMin vastaanoton tiskillä aina, asiakkuudesta riippumatta. 

14. Sisäänpääsyoikeus koskee ainoastaan sopimuksen osapuolena olevaa asiakkuuden haltijaa. On 
ehdottoman kiellettyä päästää toista henkilöä AMLGYMille sisään. Tämän kulkusäännön 
rikkomisesta lähetämme 250€:n suuruisen väärinkäyttömaksun. Lisäksi muut yritykselle aiheutuneet 
kustannukset veloitetaan.  
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15. Omalla kortilla voi päästää AMLGYMille sisään toisen henkilön ainoastaan jos A) siitä on sovittu 
erikseen AMLGYMin kanssa etukäteen, B) Myös toisella henkilöllä on voimassaoleva asiakkuus 
(tällöin molemmat leimaavat korttinsa tiskillä) C) Sisään toisen henkilön päästävä henkilö huolehtii, 
että sisään päästetty henkilö maksaa hinnaston mukaisen kertamaksun. 

16. Kulkutunnistetta ei saa luovuttaa muille ilman että siitä sovitaan AMLGYMin kanssa. Kulkutunnisteen 
haltija on vastuussa asianmukaisesta säilytyksestä ja käytöstä. Väärinkäytöksistä veloitetaan 
väärinkäyttömaksu. 

17. Kulkutunnisteen kadotessa voidaan AMLGYMillä tehdä samalle asiakkuudelle uusi kulkutunniste, 
silloin veloitetaan 10e korttimaksu hukkuneesta kulkukortista. Kulkutunnisteen haltija on vastuussa 
kadonneen tunnisteen väärinkäytöksistä aiheutuneista kuluista ja mahdollisista vahingoista 
AMLGYMille. 

18. Huomioithan, että kulkutunnisteen käyttöikä on rajallinen, ja se tulee uusia käyttöajan umpeuduttua 
hinnaston mukaisella hinnalla. 

19. Asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä AMLGYMille yhteystietojensa muutoksista. 
20. Pidätämme oikeuden tilapäiseen tilojen käyttöönottoon ilman erillishyvitystä.  
21. Pidätämme oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä 1 kk etukäteen. 

 


