
Sopimusehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin ”ehdot” ) sovelletaan BU Training Center Oy:n ( BU:n )

jäsenyyksiin 1.12.2021 alkaen.

Mikäli ehtoihin tulee muutoksia päivitämme ne kuukauden sisään nettisivuille sekä tiedotamme niistä

asiakkaillemme suoraan sähköpostitse.

Lisätietoja saa pyytämällä sähköpostitse info@butc.fi

1. Yleistä

Ehdot ovat osa BU:n jäsensopimusta, joka on tehty ja allekirjoitettu sopimuksen tehneen henkilön,

jäsenen sekä BU: n välillä.

2. BU: n jäsenyys

- BU: n palveluiden ( ryhmäliikunta sekä salin käyttöoikeus ) edellyttää Bu:n jäsenyyttä

- Bu:n jäseneksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt, jotka eivät ole velkaa BU:lle

- Jäseneksi voidaan hyväksyä myös 15- vuotiaat edellä mainituin ehdoin sekä huoltajan

suostumuksella. Tällöin alaikäisen henkilön huoltaja vastaa viime kädessä jäsensopimukseen

perustuvista maksuehdoista.

- 15 vuotta nuoremmat voivat osallistua erillisille kursseille ja valmennusryhmille, jotka ovat aina

ohjattuja ja etukäteen sovittuja tunteja.

- Jäsenyydet ovat voimassa jäsensopimuksessa sovituin ehdoin toistaiseksi.

- Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä näin ollen voi siirtää toiselle henkilölle eikä kulkuun

tarkoitettuja tunnisteita taikka ovikoodeja saa luovuttaa eteenpäin eikä toisen henkilön

käyttöön.

- Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että BU voi jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote-

ja palveluvalikoimaa tai aukioloaikoja kysynnän ja resurssien mukaan. ( Esimerkiksi pyhäpäivien

yhteydessä )

- Päiväjäsenyyden omaava henkilö on oikeutettu kirjautumaan BU: n tiloihin ma-su välillä klo

05:00-15:00 välisenä aikana ja osallistumaan niinä aikoina ohjattaville ryhmäliikuntatunneille.

3. Jäsenmaksut

- Jäsenen tai muun henkilön, joka jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan jäsenen jäsenmaksuista tai

muista kuluista ( esim. huoltaja ) on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut BU: n kulloinkin voimassa

olevan hinnaston mukaisesti.

- Jäsenmaksua koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä sovitaan BU: n kanssa sen voimassa olevien

käytäntöjen mukaisesti.

- Jäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua siltä ajalta, kun sopimus on tauolla tai jäsenyys on lukittu.
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- Jäsenyyden saa tauolle ilmoittamalla siitä kuukautta ennen. Jäsenyyden aikana peritään tauotusmaksu,

joka on 25€/ tauotus ( lisää kohdassa 6. )

- Jäsen vastaa oman pankkinsa kanssa mahdollisesti tehtävistä e- lasku sopimuksista jolla mahdollistetaan

BU: n jäsenmaksujen automaattiset veloitukset.

- Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä.

- Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksujen tai muiden maksujen suorittamista oikea-aikaisesti on jäsen

velvollinen maksamaan myöhästyneille maksuille viivästyskorkoa korkolain ( 633/1982, muutoksineen ) 4§:n

mukaan sekä maksamaan kaikki mahdollisesta perinnästä aiheutuvat kulut.

Jäsenen laskutuskulut ovat seuraavat:

E- lasku 0€ / Lasku

Sähköpostilasku 1€ / Lasku

Kirjelasku  5€ / Lasku

4. Jäsenen velvollisuudet ja kulkutunniste

- Jäsen on velvollinen tutustumaan ja noudattamaan BU: n kulloinkin voimassa olevia

turvallisuus-  ja järjestyssääntöjä, jotka löytyvät osoitteesta www.butc.fi sen BU: n

vastaanottotiloista.

- Jäsen on velvollinen tutustumaan ja noudattamaan, myös sopimusehdoissa läpi käytyjä asioita.

- Jäsen on velvollinen ilmoittamaan BU: lle mikäli oikeus jäsenmaksun alennukseen tai muuhun

etuuteen muuttuu.

- Jäsen on velvollinen todistamaan oikeutensa mahdolliseen etuuteen vuosittain.

- Jäsenelle luovutetaan sopimuksen teon yhteydessä kulkutunniste tai ovikoodi, joka on BU: n

omaisuutta eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin tai toisen henkilön käyttöön.

- Jos kulkutunniste katoaa tai jäsen epäilee ovikoodin joutuneen väärin käsiin on hän velvollinen

ilmoittamaan asiasta osoitteeseen info@butc.fi

- Jäsen on velvollinen korvaamaan kulkutunnisteen tai koodin katoamisesta aiheutuneet kulut

sekä uuden kulkutunnisteen ( 10€ )

- Jäsen sitoutuu leimaamaan kulkutunnisteensa aina saapuessaan BU: n tiloihin

- Jäsen sitoutuu todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa

- Jäsen on velvollinen huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisten henkilö- tai

omaisuusvahinkojenvaralta.

- Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö taikka esiintyminen

kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty BU: n tiloissa.

5. Jäsenen tiedottaminen ja markkinointi

- Jäsensopimuksen allekirjoittamalla jäsen hyväksyy, että BU voi lähettää jäsenille tiedotteita sekä

tarjouksia jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin

tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.

- Jäsen hyväksyy sen, että BU voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä jäsentä koskevia

henkilötietoja, harjoitushistoriaa ( kulkutunnisteen ilmoittamat tiedot ) sekä jäsenen käyttämiä
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BU: n palveluita henkilötietolain ( 523/1999, muutoksineen ) mukaisesti. Edellä mainittujen

tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla

mahdollisella tavalla sekä pystyä tiedottamaan BU:n  asioista ja kulloinkin ajankohtaisista

tarjouksista ja palveluista.

- Jäsenen tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta pois

lukien lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

6. Jäsenyyden väliaikainen tauottaminen

- Jäsen voi tauottaa jäsenyytensä 1-3 kk/ kalenterivuosi. Jäsenyyttä ei voi tauottaa lyhyemmäksi

ajaksi kuin yhdeksi kalenterikuukaudeksi.

- Taukokuukaudet voi pitää erikseen tai kaikki yhdessä.

- Jäsenyyden tauottamisesta peritään tauotusmaksu joka on 25€/ tauotus

- Tauotusehtoja voidaan soveltaa pidemmäksi erillisellä sopimuksella ja tapauskohtaisesti mikäli

kyseessä on esimerkiksi väliaikainen muutto, leikkaus tai vanhempainvapaa.

- Vuosijäsenyyden voi tauottaan sopimuksen aikana yhden kuukauden ajaksi veloituksetta.

- Tauotuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen info@butc.fi aina yhtä kalenterikuukautta

ennen haluttua tauotusta.

7. Jäsensopimuksen päättäminen

Jäsen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksensa irtisanomisajan ollessa yksi

kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan

kalenterikuukauden alusta alkaen.

- Jäsenyyttä ei voi päättää taukokuukauteen

- Vuosijäsenyyttä ei voi irtisanoa kesken harjoitteluvuoden eli maksamalla vuosijäsenyyden jäsen

sitoutuu vuoden yhtäjaksoiseen jäsenyyteen ( pois lukien yksi mahdollinen kuluton

tauotuskuukausi )

- Irtisanominen on tehtävä aina kirjallisesti osoitteeseen info@butc.fi. BU lähettää jäsenelle

kuittauksen sähköpostin vastaanottamisesta kolmen päivän sisällä. Jos näin ei käy on jäsen

velvollinen ottamaan uudestaan yhteyttä sähköpostitse.

- Jäsen on velvollinen säilyttämään irtisanomisilmoituksensa sähköpostissaan siihen saakka,

kunnes kulkutunnisteet on luovutettu takaisin BU: lle.

- Mikäli BU: lla on perusteltu syy epäillä harjoittelun haittaavaan jäsenen terveydentilaa on BU:lla

oikeus keskeyttää jäsenen sopimus henkilökohtaisella ilmoituksella ja pyytää jäseneltä

tarvittavia tietoja hänen terveydentilastaan, jotta jäsenyyttä voidaan jatkaa.

- Edellä mainitut pyynnöt toimitetaan aina kirjallisesti ja jäsen voi kieltäytyä toimittamasta

pyydettyjä tietoja. Tällöin BU:lla on oikeus olla jatkamatta jäsenen sopimusta mikäli näkee siihen

painavat perusteet. Mikäli näin menetellään on BU velvollinen suorittamaan jäsenelle takaisin

hänen jo maksetut ( sama kuukausi tai vuosijäsenyys ) maksut kyseiseltä kuukaudelta ja siitä

eteenpäin.

- Samaa edellä mainittua tapaa sovelletaan myös silloin, kun BU ja  jäsen yhdessä päätyvät

siihen, että jäsenellä on terveydelliset perusteet siihen, että harjoittelu BU:lla ei ole hyödyllistä.

- Poikkeuksena maksupalautuksissa liikuntaeduilla ( ePassi, smartum yms. palveluntarjoajat )

maksetut suoritukset, joita ei voida verotuksellisista syistä palauttaa.
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- BU: lla on yksipuolinen oikeus hintojen, palveluiden sekä aikataulujen muutoksiin. Mahdollisista

hintojen muutoksista BU on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kahta kalenterikuukautta

aikaisemmin.

- BU: lla on oikeus lukita tai irtisanoa jäsenyys mikäli jäsenmaksut ovat toistuvasti ( kolme

kuukautta ) maksamatta tai jäsen osoittaa selkeää piittaamattomuutta yleisiä sopimus sekä

turvallisuusehtoja kohtaan sekä laiminlyö niitä jatkuvasti

8. Lapset BU:n tiloissa

- Lapsille on varattu oma leikkitila BU:n yläkertaan, johon lapset ovat tervetulleita vanhempien

omalla vastuulla.  Leikkitilan ovella on lukollinen portti, joka tulee olla suljettuna lasten

turvallisuuden takaamiseksi.

- Lapset eivät missään tapauksessa saa liikkua BU: n treenitiloissa turvallisuussyistä.

- Leikkitila tulee siivota aina käytön jälkeen ja mahdollisista vahingoista tulee ilmoittaa

osoitteeseen info@butc.fi

9. Löytötavarat

- BU: n tiloihin jääneet tavarat kerätään viikoittain varastoon, jossa niitä säilytetään kolme

kuukautta, kunnes ne luovutetaan eteenpäin.

- Kadonneita tavaroita voi edellä mainittujen aikojen puitteissa kysyä BU: n henkilökunnalta tai

laitta sähköpostia ositteeseen info@butc.fi

10. Jäsenyydet

- Mahdolliset erikoishintaiset jäsenyydet, kuten ennakkojäsenyydet ovat voimassa toistaiseksi

ellei sopimuksessa toisin mainita. Sopimuksessa sovittu hinta on voimassa aina 12kk, jonka

jälkeen hinta muuttuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseksi.

11. Muut asiat

- BU ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, irtaimistovahingoista,

varkauksista tai muista Jäsenen tuomista henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä.

- BU ei vastaa jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista jäsenen oikeuksiin

liittyvistä tilapäisistä tai lopullisista rajoituksista, kun ne voidaan osoittaa olevan BU: n

vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joita ei ole voitu kohtuudella estää tai ennakoida

- Jäsensopimuksessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä

- Mahdolliset kiistat pyritään sopimaan yhteisymmärryksessä jäsenen ja BU: n välillä.

- Molemmilla osapuolilla on oikeus viedä mahdollinen kiistatilanne kolmannen osapuolen

ratkaistavaksi ( käräjäoikeuden )

- Jokainen harjoittelee omalla vastuulla eikä BU ole velvollinen vastaamaan mahdollisista

harjoittelussa tapahtuvista loukkaantumisista.
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