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1.   JÄSENYYS   

Jäseneksi   voivat   lii�yä   yli   18-vuo�aat   henkilöt,   joilla   ei   ole   aiempaan   jäsenyyteen   lii�yvää   velkaa   tai   
jotka   eivät   ole   aiemmin   saaneet   por�kieltoa   King4Fit:lle.   

Alle   18-vuo�aat   henkilöt,   jotka   ovat   kuitenkin   täy�äneet   16   vuo�a,   voivat   lii�yä   jäseneksi   
vanhempansa   tai   huoltajansa   suostumuksella,   ja   jos   tämä   on   jäsenenä   King4Fit:llä.   Vanhempi   tai   
huoltaja   on   laillises�   vastuussa   jäsenyydestä   ja   kaikista   jäsenyyteen   lii�yvistä   maksuista.   

Jäsen   sitoutuu   olemaan   käy�ämä�ä   päihteitä,   huumausaineita   tai   doping-aineiksi   luokiteltavia   
aineita   liikuntakeskuksessa.   Myös   harjoi�elu   em.   aineiden   vaikutuksen   alaisena   on   kielle�y.   

King4Fit:n   jäsenien   käytössä   on   jäsenkor�.   Jäsenkor�   on   King4Fit:n   omaisuu�a   ja   on   tarkoite�u   
vain   jäsenen   henkilökohtaiseen   käy�öön.   Kor�a   ei   saa   lainata   eikä   siirtää   kolmannelle   osapuolelle.   
Mikäli   jäsenkor�   katoaa,   on   siitä   viipymä�ä   ilmoite�ava   King4Fit:lle.   Uudesta   kor�sta   veloitamme   
10€.   Mahdollisissa   jäsenkor�n   väärinkäytöstapauksissa   (lainaaminen,   ulkopuolisen   päästäminen   
salille   tms.)   sank�o   on   500€,   lisäksi   jäsenyys   pää�yy   väli�ömäs�   eikä   jo   makse�uja   maksuja   
palauteta.   

Jäsenyys   astuu   voimaan,   kun   asiakas   tekee   �lauksen   verkkokaupassa   tai   liikuntakeskuksen   
vastaanotossa,   ellei   toisin   ole   sovi�u.   Jäsenyys   jatkuu   toistaiseksi   voimassaolevana   sitoutumisjakson   
jälkeen.   Sitoutumisjakson   pääty�yä   jäsenyys   jatkuu   siihen   as�,   kunnes   se   ir�sanotaan   kohdan   1.1   
mukaises�.   

Jäsenen   henkilökohtainen   profiili   on   jäsenen   käyte�ävissä   King4Fit:n   digitaalisten   palveluiden   
(MyWellness)   kau�a.   Jäsen   ei   saa   päästää   muita   käy�ämään   näitä   palveluita   esimerkiksi   
luovu�amalla   käy�äjätunnuksensa.   

1.1   Jäsenyyden   ir�sanominen,   tauotus   ja   muu�aminen   

Jäsenyys   tulee   ir�sanoa   kirjallises�.   Ir�sanomisaika   on   yksi   (1)   täysi   kalenterikuukausi,   jolloin   
ir�sanominen   tulee   voimaan   seuraavan   kuukauden   lopussa.   King4Fit   vahvistaa   kirjallises�,   e�ä   
ir�sanoutuminen   on   vastaanote�u.   Ir�sanomisilmoitus   katsotaan   vastaanotetuksi,   kun   King4Fit   on   
kuitannut   sen.   

Jäsen   voi   koro�aa   jäsenyytensä   tasoa   voidakseen   käy�ää   konsepteja   ja   lisäpalveluita   saatavilla   
olevan   valikoiman   mukaan.   Korotukset   tulevat   voimaan   väli�ömäs�.   

Jäsen   voi   laskea   jäsenyytensä   tasoa,   jolloin   hänen   käyte�ävissään   on   vähemmän   konsepteja   ja   
lisäpalveluita.   Jäsenyystason   laskeminen   tulee   voimaan   seuraavan   kalenterikuukauden   lopussa.   

Jäsen   voi   pyytää   jäsenyytensä   tauo�amista   kirjallises�   painavasta   syystä,   joita   ovat   tapaturma   tai   
vakava   sairastuminen   (King4Fit:llä   on   oikeus   pyytää   lääkärintodistus   nähtäväksi),   asepalvelus,   
äi�ysloma.   Tauo�aminen   tarkoi�aa   jäsenyyden   �lapäistä   keskey�ämistä   rajatuksi   ajaksi.   Makse�uja   
maksuja   ei   palauteta,   mu�a   tauotusjakso   hyvitetään   tulevissa   maksuissa.   

King4Fit:llä   on   oikeus   ir�sanoa   sopimus   väli�ömäs�,   jos   jäsen   rikkoo   sopimusta   olennaisella   tavalla.   

2.   JÄSENMAKSUT   

Jäsenet   maksavat   kuukausimaksun   ja   muut   mahdolliset   maksut   King4Fit:n   hinnaston   mukaises�.   
Harjoitusmaksu   erääntyy   kuun   ensimmäisenä   päivänä.   Jäsen   on   velvollinen   varmistamaan,   e�ä   
jäsenmaksut   maksetaan   ajallaan.   
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Jäsen   on   velvollinen   tekemään   tarvi�avan   sopimuksen   pankkinsa   kanssa   automaa�sesta   
kuukausi�aisesta   jäsenmaksun   maksamisesta   King4Fit:lle.   Jäsenen   on   aina   varmiste�ava,   e�ä   maksu   
suoritetaan   eräpäivään   mennessä.   Jos   jäsen   ei   halua   käy�ää   automaa�sta   maksupalvelua   tai   jos   
jäsenen   pankki   ei   ole   vahvistanut   palvelua,   jäsenelle   lähetetään   paperilasku   kertyneestä   maksusta.   
Paperilaskuissa   laskutuslisä   on   7€   per   lasku.   

Jos   jäsen   ei   maksa   eräpäivään   mennessä,   saatava   siirretään   perintätoimistolle.   Perintätoimistolla   on   
oikeus   veloi�aa   kulut   ja   korkoa   perintälain,   korkolain   ja   muun   sovelle�avan   lainsäädännön   
mukaises�.     

Jäsen   ei   ole   velvollinen   maksamaan   kuukausi�aista   jäsenmaksua,   jos   jäsenyys   on   tauote�u,   King4Fit   
on   ir�sanonut   jäsenyyssopimuksen   tai   jos   liikuntakeskus   on   määrä�y   sulje�avaksi   viranomaisen   
toimesta.     

Vain   siinä   �lanteessa,   e�ä   liikuntakeskuksen   käy�ö   on   este�y,   jäsen   voi   halutessaan   siirtyä   
käy�ämään   vain   King4Fit:n   digitaalisia   palveluita.   Tällöin   jäsenmaksu   on   20€/kk.   

King4Fit:llä   on   oikeus   muu�aa   jäsenmaksuja,   muita   maksuja   ja   ehtoja.   Muutoksista   ilmoitetaan   
vähintään   yksi   (1)   kuukausi   etukäteen.     

3.   LIIKUNTAKESKUKSEN   KÄYTTÖ   

Harjoi�elu   tapahtuu   omalla   vastuulla.   Jäsen   sitoutuu   perehtymään   King4Fit:n   turvallisuusohjeisiin,   
jotka   ovat   lue�avissa   salillamme   sekä   saatavilla   verkkosivuillamme   osoi�eessa    www.king4fit.fi .     

Liikuntakeskus   voi   joskus   olla   kiinni   tai   auki   rajoitetuin   palveluin   pyhien,   huoltotöiden,   henkilökunnan   
koulutuksien   tai   ylivoimaisen   esteen   vuoksi.   King4Fit   pidä�ää   oikeuden   järjestää   luentoja,   
workshoppeja   ym.   tapahtumia,   joiden   tarpeisiin   voidaan   varata   salin   �loja.   King4Fit:llä   on   oikeus   
rajoi�aa   liikuntakeskuksessa   samanaikaises�   olevien   asiakkaiden   määrää.   

4. HENKILÖTIETOJEN   KÄSITTELY   

King4Fit   käsi�elee   jäsenen   henkilö�etoja   aina   voimassaolevan   lainsäädännön   mukaises�.   Selosteen   
henkilö�etojen   käsi�elytoimista   löydät   verkkosivultamme.     

Liikuntakeskuksen   yleisissä   �loissa   voidaan   käy�ää   kameravalvontaa,   jonka   tarkoituksena   on   
estää/selvi�ää   mahdolliset   rikosasiat   tai   jäsenyyden   väärinkäytökset.   

5.   VASTUUNRAJOITUS,   RIITA-ASIAT   

King4Fit   ei   vastaa   estävistä   tai   rajoi�avista   olosuhteista,   jotka   rajoi�avat   jäsenen   King4Fit:n   
kuntoilu�lojen   käy�öä,   kun   olosuhteet   eivät   ole   King4Fit:n   halli�avissa   eikä   King4Fit   ole   voinut   
ennakoida   tai   ratkaista   kyseisistä   olosuhteista   johtuvia   seurauksia   (ylivoimainen   este).   

King4Fit   ei   vastaa   vammoista,   jotka   aiheutuvat   jäsenelle   tämän   harjoitellessa   King4Fit:llä.   

King4Fit   ei   vastaa   jäsenen   keskukseen   tuoman   omaisuuden   varkaudesta   tai   muusta   katoamisesta.     Jos   
jäsen   säily�ää   tavaroitaan   King4Fit-keskuksessa   olevassa   kaapissa   selväs�   tavanomaista   pidempään,   
King4Fit:llä   on   oikeus   murtaa   jäsenen   lukko   ja   o�aa   tavarat   talteen.   King4Fit   ei   vastaa   tällaisen   
omaisuuden   menetyksestä.   

Jäsenen   ja   King4Fit:n   väliset   riita-asiat   pyritään   ratkaisemaan   sovi�elemalla.   Mikäli   tämä   ei   ole   
mahdollista,   kumpi   tahansa   osapuoli   voi   viedä   riita-asian   tuomioistuimen   käsiteltäväksi.   

http://www.king4fit.fi/

