JÄSENEHDOT
Terms and Conditions

Hyväksymällä sopimuksen myönnän lukeneeni ja ymmärtäneeni alla olevien ehtojen sisällön. Olen myös tietoinen että
Fitness24Sevenillä on oikeus purkaa jäsenyys sopimusehtojen rikkomisen johdosta.
By accepting the terms and conditions, I confirm that I have read and fully understood the meaning of them. I am also aware
that Fitness24Seven has the right to withdraw the membership in the case of any infringement.

Treenatessasi klo 22:00 - 8:00 välisenä aikana, huomioi erityisesti naapurit ja kanssaihmiset
kuntokeskuksen lähiympäristössä. Käytä ”normaalia” keskusteluääntä, älä pudota painoja tai
voimaharjoittelulaitteita kovaäänisesti vaan vie liike hallitusti loppuun. Ota naapurit huomioon
lähtiessäsi kuntokeskuksesta.
When training between 10 pm and 8 am, show extra consideration to neighbours and other people in
the vicinity of the premises, i.e. talk in a “normal” conversational tone, do not drop weights or weight
machines without following along in the movement.
Hyväksyn sormenjälkeni rekisteröinnin. Sormenjälkeä käytetään rekisteröintiin sisääntulon ja
ulosmenon yhteydessä. Olen tietoinen siitä, että kuntokeskuksessa on kameravalvonta ja annan
hyväksyntäni kameravalvonnalle. Mahdollisen rikosilmoituksen yhteydessä valvontakameroiden
nauhoitukset luovutetaan viranomaisille.
I hereby approve the registration of my ﬁngerprint. This is used for registering my entry and exit as a
member. I am aware that there is camera surveillance of the premises all day round and hereby give
my consent to this; in the case of any report to the police the material is handed over to the police.
Tiloissa silloin tällöin kiertävä vartija tarkistaa jäsenkortit. Minun tulee aina pitää jäsenkorttini
mukanani liikkuessani kuntokeskuksessa. En saa päästää muita henkilöitä sisään kuntokeskukseen
tai ulos siitä, sääntörikkomus johtaa välittömään jäsenyyden keskeyttämiseen. Ongelma- tai
hätätilanteissa minun tulee soittaa päivystysnumeroon.
I am also aware that there are security guards patrolling who carry out membership checks and so I
must always have my membership ID available and easily visible.
Olen lukenut e-laskutuksesta sekä sen ehdoista, ja hyväksyn ne. Hyväksyn myös, että jos tililläni
ei ole riittävästi katetta tai jos en ole antanut suoritettavaksi toimeksiantoa verkkopankissani
riittävän ajoissa, lähettää perintätoimisto muistutuskirjeen joka sisältää muistutusmaksun ja lain
mukaisen koron. Jos muistutusmaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, siirtyy velka perintään ja
jäsenkortti suljetaan kunnes maksu on suoritettu.
I have read the E-invoice terms and I accept them. I also accept that if I do not sign up for e-invoicing
with F24S as payee or conﬁrm my e-invoices in time, F24S will send a reminder letter, which results in a
reminder fee. If payment is not made within the stated time, the card is blocked until payment has been
made and the debt is forwarded for debt collection.
Ymmärrän että Fitness24Sevenin kuukausittain maksettavassa jäsenyydessä on 2 kuukauden
irtisanomisaika. Sopimus on irtisanottava kotisivujen (www.fitness24seven.com) Omat sivut -osion
kautta. Vahvistus lähetetään F24S:lle rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Minä jäsenenä vastaan
siitä että vastaanotan, ja pystyn tarvittaessa esittämään, kuitin jäsenyyteni irtisanoutumisesta.
I am aware that Fitness24Seven has a 2 month period of notice when cancelling a monthly paid
subscription. Cancellation is made by the member via F24S homepage (www.ﬁtness24seven.com)
through the section “Omat sivut”. Member will receive a conﬁrmation of the cancellation via e-mail to the
address registered in our system. The member is responsible for receiving and storing the conﬁrmation
and if necessary showing it to the F24S staff.
Katso sivut 2 ja 3 nähdäksesi täydelliset sopimusehdot.
See page 2 and 3 to read the full terms and codnitions

Tämä sopimus solmitaan Fitness24Seven Oy:n, tämän jälkeen nimettynä ”F24S” ja

Kuntokeskus

tämän jälkeen nimetyn ”Jäsenen” välillä. Tämä sopimus sisältää F24S:n jäsenilleen
tarjoamat palvelut ja niiden ehdot, jotka on eritelty yksityiskohtaisesti tämän sopimuksen
takasivulla. Sopimus pätee myös sopimukseen mahdollisesti lisättäviin tapauskohtaisiin
liitteisiin, esimerkiksi koskien yrityksiä tai holhouksen alaisia.

Jäsen
Jäsennumero

Henkilötunnus

Etunimi

Puhelin, koti

Sukunimi

Sähköposti

Katuosoite

Yritys

Postinumero

Henkilöllisyystodistus

Puhelin, työ tai matkapuhelin

Jäsenstatus

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

Jäsenyystyyppi

Uusi jäsen

Jäsenyyden
uusiminen

Peruskortti

Muu

Toistaiseksi
voimassa oleva

Määräaikainen

Allekirjoitus
Haluan Fitness24Sevenin tapaturmavakuutuksen.
Olen tutustunut ennakkoon ja hyväksyn vakuutuksen ehdot.
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Jäsenkortin numero

Olen vastaanottanut
jäsenkortin.

En halua Fitness24Sevenin tapaturmavakuutusta.

Maksaminen
Jäsenen tulee suorittaa maksu (sis. alv)
valitsemastaan F24S:n tarjoamasta palvelusta.

Määräaikainen jäsenyys
Aloituspäivämäärä (pp.kk.vv):

Määrä

Aloitusmaksu

Jäsenyyden uusimismaksu

Määrä

Uusi jäsenkortti

Määrä

Tapaturmavakuutus (kortti/käteinen)

Määrä

Tapaturmavakuutus (e-laskutus 1,49 €/kk)

Määrä

Voimassa asti (pp.kk.vv):
Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys (e-laskutus kuukausittain)

Määrä

Ensimmäisen e-laskun eräpäivä (pp.kk.vv) - Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys

Määräaikainen jäsenyys

Määrä

Ensimmäisen e-laskun eräpäivä (pp.kk.vv) - Tapaturmavakuutus

Yhteensä (sopimuksen yhteydessä)

Määrä

Toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys (e-laskutus kuukausittain)
Aloituspäivämäärä (pp.kk.vv)

Sitoutuminen e-laskun käyttöönottoon

*HUOM! Liittymisen yhteydessä maksetaan aloitusmaksu ja kuluvan laskutuskauden treeni- ja/tai vakuutusajasta.

Jäsenen (allekirjoittanut) tulee 3 päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta solmia verkkopankissaan e-laskusopimus
Fitness24Sevenin kanssa. Tämä koskee kuukausimaksun laskuttamista e-laskulla.
Kun jäsen on aktivoinut e-laskutusluvan verkkopankissaan, saa F24S tiedon, että he voivat laskuttaa jäsentä Danske Bank Oyj:n kautta.
Jäsenen tulee vahvistaa henkilöllisyytensä käyttämällä henkilötunnustaan (kokonaisuudessaan) ottaessaan käyttöön
e-laskupalvelun henkilökohtaisessa verkkopankissaan.
Jokaisen jäsenen tulee lukea oman pankkinsa ohjeet e-laskupalvelun käyttöönotosta sekä e-laskupalvelun yleiset käyttöehdot.

Maksunsaaja

Fitness24Seven Oy,
Mäkelänkatu 91, 00610
Helsinki Y-tunnus 2402161-5
Allekirjoitus:

....................................

Lisäehdot
Allekirjoittamalla alla mainitut säännöt ja määräykset vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni niiden sisällön. Mikäli
rikkomuksia tapahtuu, F24S voi perua jäsenyyteni.
Treenatessasi klo 22.00–8.00 välisenä aikana huomioi erityisesti kiinteistössä mahdollisesti asuvat henkilöt ja muut treenaajat
kuntokeskuksessa sekä sen läheisyydessä. Käytä ”normaalia” keskusteluääntä, älä pudota painoja tai käytä kuntolaitteita kovaäänisesti, vaan
vie liikkeet hallitusti loppuun.

Allekirjoitus:

..........................

Hyväksyn sormenjälkeni rekisteröinnin. Sormenjälkeä käytetään kulunvalvonnassa sisääntulon ja ulosmenon rekisteröinnissä. Olen tietoinen
siitä, että kuntokeskuksessa on ympärivuorokautinen kameravalvonta ja annan hyväksyntäni kameravalvonnalle. Mahdollisen rikosilmoituksen
yhteydessä valvontakameran nauhoitukset luovutetaan poliisille.

Allekirjoitus:

..........................

Tiloissa kiertävä vartija tarkistaa jäsenkortit. Minun tulee aina pitää jäsenkortti mukana ja hyvin näkyvissä.

Allekirjoitus:

..........................

En päästä muita henkilöitä sisään tai ulos kuntokeskukseen. Sääntörikkomus johtaa jäsenyyden välittömään keskeyttämiseen. Ongelma- tai
hätätilanteissa minun tulee soittaa päivystysnumeroon.

Allekirjoitus:

..........................

Allekirjoitus:

..........................

Ymmärrän, että Fitness24Sevenin kuukausittain veloitettavassa jäsenyydessä sovelletaan 2 kuukauden irtisanomisaikaa. Jäsenyyden irtisanominen
tapahtuu jäsenen toimesta F24S kotisivujen kautta Omat sivut -osiossa. Jäsen vastaanottaa vahvistuksen irtisanomisestaan sähköpostitse, jäsenen
rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Jäsen vastaa irtisanomisvahvistuksen vastaanottamisesta sekä vahvistuksen säilyttämisestä, jotta pystyy
tarvittaessa esittämään vahvistuksen F24S henkilökunnalle.

Allekirjoitus:

..........................

Minulle on kerrottu e-laskutuksesta sekä sen ehdoista, ja hyväksyn ne. Mikäli jätän tekemättä e-laskusopimuksen, jossa määritellään F24S
maksunsaajaksi, perintätoimisto lähettää muistutuskirjeen, joka sisältää muistutusmaksun. Jos muistutusmaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä,
jäsenkortti suljetaan ja velka siirtyy perintään. F24S ei ole velvollinen vastaanottamaan perintään siirtynyttä maksua, vaan velka tulee suorittaa
kokonaisuudessaan perintätoimistolle.

Allekirjoitus:

..........................

Kiellettyjen aineiden, kuten anabolisten steroidien käyttö, F24S:n tiloissa on ehdottomasti kielletty ja johtaa jäsenyyden välittömään irtisanomiseen.

Allekirjoitukset
Vahvistan lukeneeni koko sopimuksen (mukaan lukien e-laskutusta käsittelevän osan) ja hyväksyväni sopimuksen.
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Paikka

Päivämäärä (pp.kk.vv)

Paikka

Jäsenen allekirjoitus

Työntekijän allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Päivämäärä (pp.kk.vv)

FITNESS24SEVEN OY:N JÄSENEHDOT
§ 1. Jäsenyys
• F24S:n jäsenyys on henkilökohtainen.
• Jäsensopimuksen alaikäraja on 18 vuotta.
• Kuntokeskuksissa harjoittelu ja siihen liittyvät menettelytavat soveltuvat kaikkiin seuraaviin
yrityksiin: Fitness24Seven Oy, Fitness24Seven AB, Fitness24Seven Lund AB, Fitness24Seven AS
ja Fitness24Seven Sp. z o.o.
Peruskortti
• Peruskortilla voit treenata kaikissa kuntokeskuksissa vuorokauden ympäri.
• Mikäli sopimuksessa sovitaan pyörätuolisisäänkäynnin käytöstä, koskee sopimus ainoastaan
toimipisteitä, joissa on merkitty pyörätuolisisäänkäynti. Sisäänpääsy näihin toimipisteisiin on
ympärivuorokautinen.
Muu
• Eläkeläiset, joilla on voimassaoleva eläkeläiskortti tai Kelan todistus eläkkeestä ovat oikeutettuja
eläkeläisalennukseen koko jäsenyyden voimassaoloajan. Sairaseläkkeellä olevat henkilöt saavat
eläkeläisalennuksen vain sairaseläkkeen voimassaoloajaksi. Sairaseläkkeen voimassaoloajan
päätyttyä jäsenyyden hinta nousee automattisesti normaalihintaiseksi jäsenyydeksi.
Eläkeläisalennusta voi jatkaa toimittamalla voimassaolevan Kelan todistuksen. Hintamuutoksia
jäsenyystyyppeihin ei tehdä takautuvasti.
§ 2. Jäsenkortti ja yhteystiedot
Jäsenen tulee rekisteröidä jokainen käyntinsä vetämällä korttinsa kortinlukijan läpi. Jäsenellä
tulee olla kortti aina mukana ollessaan kuntokeskuksessa. Kortti tulee esittää mahdollisten
tarkistusten yhteydessä. Jos kortti katoaa tai menee rikki eikä sitä voi enää käyttää, ota yhteyttä
vastaanottoon. Vastaanottovirkailija tekee uuden kortin, josta peritään 9,90 €. Jäsenen tulee
välittömästi ilmoittaa F24S:lle mahdollisista nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai muiden tietojen
muutoksista.
§ 3. Maksu
Sovittu hinta edellyttää että maksut suoritetaan sopimuksen mukaan. Jäsen on henkilökohtaisesti
vastuussa maksuistaan F24S:lle. Tämä koskee myös tapauksia, joissa toinen henkilö on merkitty
maksajaksi. Molempien osapuolien tulee solmia Eri maksaja-sopimus kuntokeskuksessa.
Tapaturmavakuutuksen maksutapa määritellään asiakkaan valitseman sopimustyypin
mukaisesti. Valitessaan määräaikaisen jäsenyyden (6 kuukauden tai 12 kuukauden jäsenyys),
jonka koko summa suoritetaan kertamaksulla, peritään myös tapaturmavakuutuksen
määräajan kokonaissumma ennakkoon. Määräaikaisen jäsenyyden sopimusaika päättyy
määrätyn ajan jälkeen automaattisesti. Toistaiseksi voimassa olevassa jäsenyydessä myös
tapaturmavakuutuksen maksu laskutetaan kuukausittain e-laskulla tulevalta kuukaudelta.
Määräaikainen jäsenyys

Määräaikaisen jäsenyyden (6 kk tai 12 kk) kaikki maksut maksetaan kokonaisuudessaan
sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

E-lasku

Toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta tehdessä maksetaan palvelumaksu ja ensimmäinen
jäsenmaksu kuluvalta laskutusajalta. Jatkossa jäsen suorittaa maksunsa e-laskulla kuukausittain
verkkopankissaan.

E-laskun rekisteröinti

Liityttyään e-laskulla toimivaan jäsenyyteen jäsen on velvollinen tekemään e-laskutussopimuksen
henkilökohtaisesta verkkopankistaan ja asettamaan F24S:n maksunsaajaksi. Huomioi, että
asiakkaan jäsenyys F24S:nin kanssa ei pääty vaikka asiakas irtisanoo e-laskutussopimuksen
pankin kanssa. Jokaisen asiakkaan tulee ottaa selvää pankkikohtaisista e-laskun käyttöönottoohjeista ja tutustua pankin yleisiin e-laskutuspalvelun ehtoihin.

Sopimus E-laskulla

Jäsenmaksu suoritetaan e-laskulla joka kuukausi aina kuukauden 29. päivänä, jolloin maksetaan
etukäteen seuraavan kuukauden jäsenmaksu. Tapaturmavakuutuksen e-laskun eräpäivä on
aina kuun 1. päivä kuluvalta kuukaudelta. Jäsen sitoutuu hyväksymään verkkopankissaan
kuukausittain maksettavan e-laskun viimeistään eräpäivänä. Vain yksityishenkilöt hyväksytään
e-laskun maksajaksi. Yritystilejä ei hyväksytä. F24S vaatii jäsentä suorittamaan maksun
eräpäivään mennessä jäädytyksen uhalla, kunnes koko maksu on suoritettu. F24S
siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli jäsen on saanut
perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen jäsenmaksuja suorittaessaan
käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksutietoja. Jos jäsen kuitenkin tästä huolimatta
tekee maksusuorituksen suoraan F24S:lle, F24S voi kohdistaa nämä suoritukset johonkin
jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan jäsenmaksuun. F24S pitää oikeuden veloittaa korkoa,
hallintomaksuja, muistutusmaksuja ja perintämaksuja myöhästyneen tai suorittamattoman
maksun takia. Jos jäsenyys jäädytetään siitä syystä ettei maksua ole suoritettu, se ei tarkoita sitä,
että myös laskutus olisi jäädytetty vaan se jatkuu normaalisti. Jäsenen maksaessa jo erääntyneen
laskun tai maksaessa tulevan kuukauden laskun etukäteen kuntokeskuksessa, F24S perii 5 €:n
palvelumaksun. Palvelumaksu ei ole sidonnainen muistutus- tai perintäkuluihin.
Smartum

Määräaikaisen jäsenyyden voi maksaa kokonaisuudessaan Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleillä
tai Smartum Saldo kortilla kuntokeskuksen vastaanotossa. E-laskulla toimivaa jäsenyyttä on
mahdollista maksaa etukäteen Smartum maksuvälineillä kuntokeskuksen vastaanotossa.
E-laskulla toimivaa jäsenyyttä voi maksaa vähintään 2 kuukautta ja enintään 12 kuukautta
kerralla Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tai Smartum Saldo kortilla. F24S perii tästä 5€:n
palvelumaksun. Jo lähetettyjä e-laskuja ei voi maksaa Smartum maksuvälineillä. Smartummaksuvälineillä ei ole palautusoikeutta.
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Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnan muutos

E-laskulla maksettava tarjoushintainen jäsenyys muuttuu 12 kuukauden jälkeen sopimuksen
alkamisesta normaalihintaiseksi jäsenyydeksi.
§ 4. Jäsenyyden ja vakuutuksen jäädyttäminen, jäsenyyden siirtäminen
Jäsenyyden jäädyttäminen veloituksetta on mahdollista sairastumistapauksissa ja raskauden
aikana. Jäsenyyden jäädyttämiseen edellytämme lääkärintodistusta. Jäsenyyden jäädyttäminen
maksutta on myös mahdollista armeijan ja siviilipalveluksen ajaksi kutsuntatodistusta vastaan.
Mikäli jäsen haluaa jäädyttää jäsenyytensä ilman lääkärintodistusta, F24S perii tästä erillisen
palvelumaksun. Jäsenyys voidaan jäädyttää maksimissaan kahdeksitoista (12) kuukaudeksi
per sopimusjakso. Jäsenyys aktivoituu automaattisesti välittömästi jäädytyksen päätyttyä.
Jäsenyyden jäädyttäminen ei ole mahdollista jälkikäteen. Mikäli jäädytys tehdään kesken
laskutuskauden, tulee jo lähetetty lasku maksaa normaalisti. Ylisuoritus hyvittyy automaattisesti
jäädytyksen päädyttyä. Jäädytys ja irtisanomisaika eivät voi olla päällekkäin. Jäsenyyden jäädytys
tapahtuu kuntokeskuksessa vastaanoton aukioloaikojen puitteissa. Jäsen vastaa siitä, että
vastaanottaa, säilyttää ja voi tarpeen vaatiessa esittää kuitin jäädytyksestä Fitness24Sevenin
henkilökunnalle. Jäsenyys voidaan siirtää toiselle henkilölle vain kerran, kerran siirrettyä jäsenyyttä
ei voi siirtää toistamiseen. Jäsenyyttään siirtäessä maksaa siirtävä jäsen 30 euroa F24S:lle.
Jäsen, joka vastaanottaa siirretyn jäsenyyden, maksaa 15 euron palvelumaksun ja hyväksyy
jäsenehdot kirjallisena omalla jäsensopimuksella. Siirrettävän jäsenyyden vastaanottaja maksaa
myös 9,90 euroa jäsenkortista, jos hänellä ei ole omaa jäsenkorttia ennestään. Avajaistarjous- tai
kampanjahintaista jäsenyyttä sekä e-laskulla toimivaa jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle.
§ 5. Jäsenyyden ja vakuutuksen irtisanominen
Jäsenyyden irtisanominen tapahtuu jäsenen toimesta F24S kotisivujen (www.fitness24seven.
com) Omat sivut -osiossa. Jäsen vastaanottaa vahvistuksen irtisanomisestaan sähköpostitse,
jäsenen rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Jäsen vastaa irtisanomisvahvistuksen
vastaanottamisesta sekä vahvistuksen säilyttämisestä, jotta pystyy tarvittaessa esittämään
vahvistuksen F24S henkilökunnalle. Irtisanomisaika on 2 kuukautta siitä päivästä lähtien,
kun jäsen on tehnyt irtisanomisen ja saanut siitä vahvistuksen. Irtisanomisaikana laskutus on
voimassa normaalisti. Jäsenen irtisanoessa kuntosali-jäsenyytensä hänen tulee irtisanoa myös
tapaturmavakuutus samalla kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

Mikäli jäsen haluaa irtisanoa pelkän tapaturmavakuutuksen, tulee jäsenen valita pelkkä
vakuutus irtisanoutuessaan Omilla sivuilla. Tässä tapauksessa on äärimmäisen tärkeää, että
jäsen valitsee, minkä palvelun haluaa irtisanoa. Irtisanomiset ovat aina sitovia eikä niitä voi
perua. F24S voi irtisanoa jäsenyyden ilman varoitusaikaa, jos jäsen rikkoo tässä sopimuksessa
määriteltyjä sopimusehtoja. Jäsenen vastuu on voimassa koko irtisanomisjakson ajan.
§ 6. Terveydentila
Jäsen on vastuussa siitä, että hänen terveydentilansa sallii harjoittelun F24S:n tiloissa ilman
riskiä.
§ 7. Viihtyvyyssäännöt ja treeniohjeet
Tilat on tarkoitettu yksinomaan treenaamiseen liittyvään toimintaan. Jäsen ei saa esim. nukkua
tai viettää aikaa kuntokeskuksessa. PT by F24S pidättää yksinoikeuden asiakkaidemme
ohjaamiseen F24S kuntokeskuksissa. Jäsenen tulee noudattaa viihtyvyyssääntöjä ja
treenitavoista annettuja ohjeita sekä laitteiden kirjallisia tai suullisia käyttöohjeita. Jäsen ei saa
käyttäytymisellään häiritä muita jäseniä tai henkilökuntaa. Jos jäsen käyttäytyy häiritsevästi
tai ei noudata viihtyvyyssääntöjä ja ohjeita, on F24S:lla oikeus rajoittaa aikaa, jonka jäsen voi
oleskella kuntokeskuksessa, kuntokeskuksen käyttöä tai katkaista jäsenyys täysin. Jäsenyyden
katkaisemiseen sovelletaan 2 kuukauden irtisanomisaikaa ja jäsen on maksuvelvollinen
irtisanomisajasta. F24S pidättää oikeuden purkaa sopimuksen ilman päätökseen johtaneiden
syiden ilmoittamista.
§ 8. Vieras
Jäsen saa tuoda yhden täysi-ikäisen vieraan kerran kuukaudessa ilmaiselle tutustumiskäynnille
vastaanoton aukioloaikojen puitteissa. Vieraskäynti on kertaluontoinen.
§ 9. Doping
Fitness24Seven pidättää oikeuden puuttua doping-aineiden käyttöön ja hallussapitoon
kuntokeskuksien tiloissa. Tällaisissa tapauksissa Fitness24Seven pidättää oikeuden jäsenyyden
päättämiseen. Katso Fitness24Sevenin jäsensopimuksen kohta § 7.
§ 10. Tapaturma- ja arvotavaravakuutus
Mikäli jäsen on päättänyt ottaa Fitness24Sevenin tapaturmavakuutuksen, jäsen on
vakuutettu treeninsä aikana Fitness24Seven Oy:n kuntokeskuksissa Suomessa. Vakuutus
on voimassa vakuutussopimuksen viimeiseen voimassaolopäivään. Lloyd’s toimii F24S
tapaturmavakuutuksen vakuutusyhtiönä. F24S pidättää oikeuden vaihtaa vakuutusyhtiötä
vaikuttamatta jäsenen olosuhteisiin. F24S ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista,
tai jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta, ellei vahinko tai menetys ole suoraan
aiheutunut F24S:n vakavasta huolimattomuudesta.
§ 11. Hinnanmuutokset
Mahdollinen hinnankorotus jatkuvaan jäsenyyteen tulee tiedottaa kaksi kuukautta ennen
korotetun hinnan voimaan astumista. Jäsen, joka irtisanoo jäsenyytensä hinnankorotuksen
takia, on suojattu hinnankorotusta vastaan irtisanomisjakson aikana.
§ 12. Henkilötiedot
F24S säilyttää henkilötiedot tietokannassa, joka noudattaa Henkilötietolain määräyksiä.
Jäsen hyväksyy sen, että F24S kerää ja säilyttää henkilötiedot, joita tarvitaan sopimuksen
tekemiseen. Jäsen hyväksyy sen, että jäsentietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden
markkinoimiseen. Sormenjälkikontrollia käytetään kulunvalvonnassa vastaanoton ollessa
suljettu. Sormenjälki on tallennettu ainoastaan henkilökohtaiselle jäsenkortille. Kortilla olevaa
sormenjälkeä verrataan lukijan lukemaan sormenjälkeen. Kuntokeskuksessa on tallentava
kameravalvonta turvallisuussyistä, ja jäsen on saanut tiedon tästä.
§ 13. Henkilöllisyyden todistaminen
E-laskulla kuukausittain veloitettava jäsenyys vaatii suomalaisen henkilötunnuksen,
verkkopankkitunnuksilla varustetun suomalaisen pankkitilin, sekä voimassa olevan
suomalaisen henkilöllisyystodistuksen. Määräaikainen vuoden jäsenyys vaatii voimassa olevan
henkilöllisyystodistuksen sekä suomalaisen työluvan, suomalaisen oleskeluluvan, opiskeluluvan
tai todisteen anotusta turvapaikasta Suomesta.

VERKKOKAUPPAA KOSKEVAT LISÄYKSET
• §§ 14-16 koskee ainoastaan jäseniä, jotka tekevät sopimuksen F24S:n verkkokaupassa.
• Verkkokaupassa noudatetaan etäkauppalakia.
• Verkossa tehty sopimus on henkilökohtainen, sillä vain jäsen voi tehdä sopimuksen kotisivulla.
• Jäsen hyväksyy sopimusehdot kotisivulla.
§ 14. Peruuttamisoikeus
Jäsenellä on oikeus perua 14 päivän sisällä ostamansa jäsenyys ilmoittamalla asiasta F24S:lle.
Jäsenyys irtisanotaan ja jäsenelle palautetaan hänen maksamansa summa. Peruuttamisoikeus
on voimassa, jos jäsenkorttia ei ole lunastettu F24S-kuntokeskuksesta. Jäsenet voivat perua
ostoksensa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@f24s.fi.
§ 15. Maksaminen
Sopimusta koskeva palvelumaksu maksetaan kotisivulla olevien ohjeiden mukaisesti.
Tehdessään e-laskusopimuksen, jäsen sitoutuu välittömästi ilmoittamaan F24S:n maksun
vastaanottajaksi verkkopankissaan.
§ 16. Toimitusehdot
Sopimus on voimassa ostopäivästä lähtien, ei kortin hakupäivästä lähtien. Jäsenkortti on
haettavissa tervetuliaiskirjeessä mainitusta kuntokeskuksesta vastaanoton aukioloaikana.
Tervetuliaiskirje lähetetään oston yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

E-LASKU
• §§ 17-18 koskee vain jäseniä, jotka käyttävät e-laskua. E-laskulla maksaminen on
yksinkertaista. Jäsen saa maksettavan laskun suoraan nettipankkiinsa. Jäsen tarkistaa laskun
ja suorittaa maksun vahvistamalla laskun. Automaattiseen maksuvaihtoehtoon voi lisätä
maksettavien laskujen maksimisumman.
§ 17. E-laskusopimus
E-laskujäsenyyksissä jäsen saa ohjeet sopimuksen teon jälkeen e-laskutussopimuksen
tekemiseen verkkopankissaan henkilökohtaiselta tililtään. Jäsenen tulee aktivoida
Fitness24Seven e-laskuttajaksi vähintään 14 päivää ennen ensimmäistä eräpäivää ja että
e-lasku hyväksytään kuukausittain eräpäivään mennessä. Lähettäjällä tai pankilla ei ole
velvollisuutta toimittaa e-laskua missään muussa muodossa. E-laskun eräpäivä on kuukauden
29.päivä tulevan kuukauden jäsenmaksua kohden. Jäsen vastaa kaikista kuluista jotka
aiheutuvat seuraavista syistä; maksua ei voida veloittaa e-laskutussopimuksen puuttumisen, tai
e-laskun perumisen, tai hyväksymättä jättämisen vuoksi jäsenen tililtä. Näitä kuluja ovat mm.
viivästyskorko, laskutuslisä, maksuhuomautus- ja perintäkulut. Näiden kulujen perinnästä vastaa
perintätoimisto.
§ 18. E-laskuasetuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus 2 kuukauden
varoitusajalla ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti asiakkaalle tai ilmoittamalla nettipankin
kautta. Jäsenellä on oikeus irtisanoa sopimus joko kirjallisesti tai käyttämällä palvelun
irtisanomistoimintoa. Irtisanomisesta huolimatta on sopimus voimassa kunnes pankki on ehtinyt
lopettaa palvelun kohtuullisessa ajassa. Ota huomioon, että jäsenen sopimus laskuttajan kanssa
ei pääty vaikka jäsen irtisanoo sopimuksensa pankin kanssa. Jokaisen jäsenen tulee tutustua
oman pankkinsa yleisiin e-laskutuspalvelun ehtoihin.

This an agreement between Fitness24Seven Oy, hereafter called F24S and

Site

hereafter called the Member (the person training), the following agreement concerning
the activities offered by F24S to its members has been entered into according to the
more detailed provisions on the back of this form and, where applicable, separate
enclosures to this agreement for guardian members and companies etc.

Member
Membership number

Personal ID Number

Forename

Telephone, home

Surname

Email address

Street address

Company

Postal code

Town

ID ok

Signature

Telephone, work or mobile

Member status

Type of subscription

New purchase

Continuous
subscription

Renewal

Prepaid
subscription

Signature
I choose to subscribe to an Accident Insurance by Fitness24Seven.
I am aware of the presale details.

Regular

Other
Signature

Signature

Membership card number

I have received a
membership card.

I choose not to subscribe to an Accident Insurance by Fitness24Seven.

Payment
For the service provided by F24S, members must make
payments (incl. VAT) according to the alternative stated.

Amount

Start-up fee

Administrative fee renewed member

Amount

New membership card

Prepaid subscription

Accident Insurance (card/cash)

Amount

Accident Insurance (E-invoice 1,49 €/month) Amount

Start date (dd.mm.yy):
End date (dd.mm.yy):
Continuous subscription (monthly fee by e-invoice)

E-invoice (ongoing monthly fee)

Amount

Prepaid

Amount

Total amount (when registering)

Amount

Amount

Start date (dd.mm.yy):
Date for the first E-invoice (dd.mm.yy)

First E-invoice (dd.mm.yy) - Accident Insurance

Date for the agreement start (dd.mm.yy)

Commitment to the E-invoice Permit

*N.B. Upon registration the member pays for the Start-up fee and first training and/or Accident Insurance’s term.

Hereby commits member (signed) to within 3 days from the signing of this agreement through their Internet bank, to notify Einvoicing with Fitness24seven Oy as payee. This is because the monthly fee for the training is billed as E-invoice service.
When the member has activated the E-invoice permit, F24S will receive a notification and be able to bill the member via Danske
Bank Oyj.

Payee

Fitness24Seven Oy,
Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki
Corporate no. 2402161-5

Members shall indicate their full social security number as identification when registering by E-invoice via their Internet bank.
Each member shall ensure their own bank's instructions and general conditions to set up E-invoicing.

Signed:

.......................................

Special Provisions
By signing the rules/regulations below, I confirm that I have read and understood their meaning and that I
am fully aware that F24S has the right to withdraw the membership in the event of any infringement.
When training between 10 pm and 8 am, show extra consideration to neighbours and other people in the vicinity of the premises, i.e. talk in a
"normal" conversational tone, do not drop weights or weight machines without following along in the movement.

Signed:

...........................

I hereby approve the registration of my fingerprint. This is used for registering my entry and exit as a member. I am aware that there is camera
surveillance of the premises all day round and hereby give my consent to this; in the case of any report to the police the material is handed over to the
police.

Signed:

...........................

I am also aware that there are security guards patrolling who carry out membership checks and so I must always have my membership ID available and
easily visible.

Signed:

...........................

To never let anyone other than myself in or out, infringement will lead to immediate suspension. In case of problems or an emergency situation, I
shall call the help line.

Signed:

...........................

The use of prohibited substances such as anabolic steroids, is strictly prohibited on all Fitness24Seven facilities and leads to immediate suspension.

Signed:

...........................

I am aware that Fitness24Seven has a 2 month period of notice when cancelling a monthly paid subscription. Cancellation is made by the member via
F24S homepage (www.fitness24seven.com) through the section "Omat sivut". Member will receive a confirmation of the cancellation via e-mail to the
address registered in our system. The member is responsible for receiving and storing the confirmation and if necessary showing it to the F24S staff.

Signed:

...........................

I have been informed of the E-invoice terms and I accept them. I also accept that if I do not sign up for e-invoicing with F24S as payee or if I do not confirm my
e-invoice in time for e-invoicing, F24S will send a reminder letter, which results in a reminder fee. If payment is not made within the stated time, the card is
blocked until payment has been made and the debt is forwarded for debt collection.

Signed:

...........................

Signatures
I have acquainted myself with the agreement's content above as well as on the back of this form (including E-invoice undertaking) and approve this.
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Town

Date (dd.mm.yy)

Town

Member's signature

Staff member’s signature

Name in Block Capitals

Name in Block Capitals

Date (dd.mm.yy)

TERMS AND CONDITIONS FOR FITNESS24SEVEN OY MEMBERSHIP
§ 1. Membership
• Membership in F24S is personal.
• The minimum age for signing a membership agreement is 18 years of age.
• Training and conduct applies to all companies Fitness24Seven Oy, Fitness24Seven AB,
Fitness24Seven-Lund AB, Fitness24Seven AS and Fitness24Seven Sp. z o.o.
Regular membership
• The regular membership gives access to all sites around the clock.
• Access through our disability entrances can be admitted upon registration in those facilities that
have a disability entrance. The disability entrances can be accessed around the clock.
Other
• Pensioners and members with a valid pensioner card or certification from Kela are entitled to
a pensioner discount for the entire membership period. Members with a disability pension are
entitled to the pensioner discount for the validity period of their Kela certificate. After the expiry
date of the certificate the discounted membership price will autamatically be updated to the
regular membership price. The disability pensioner discount can be continued upon presentation
of a new valid Kela certificate. Price adjustments are not made in retrospective.
§ 2. Membership card and contact information
When visiting the site, members must register themselves on every occasion by swiping their
membership card. Members are obliged to carry their membership card at all times during
visits to the site, even while training; this is so it can be presented during the checks that are
regularly carried out. If the membership card is lost or damaged so it cannot be used, this must
be immediately reported to reception, which will then issue a new membership card in return
for a payment of 9.90 €. Members are obliged to inform F24S immediately of changes of name,
address, telephone number or other details provided.
§ 3. Payment
The agreed prices are valid on the condition that payment is made in the agreed manner.
Members are liable personally for their payments to F24S. This also applies if someone else
is marked as responsible for payment when registering for a membership. Both parties are
required to sign an official Other Payer-form at the facility. The payment method of the Accident
Insurance is defined by the type of F24S membership the member has. When choosing a
membership (6 months or 12 months) that is paid entirely at once, will the Accident Insurance
also be entirely charged in advance. Full time paid agreements will stop automatically after the
term. In a continuous membership the Accident Insurance payments will also be paid monthly
via e-invoicing.
Full year’s payment

When signing up for a full-time paid agreement (6 months or 12 months) all the payments are
paid in at once when registering for a membership.
E-invoice

When signing up for a continuous and monthly paid subscription the start-up fee and first
month’s fee is paid upon registration. After this the training fee is paid every month through
e-invoicing.
Setting up the E-invoice permit

When signing up for an e-invoice membership it is the member’s responsibility to activate the
e-invoice permit in their personal online bank with F24S as the payee. Note that the customer’s
subscription does not end when the customer cancels his or her permit with the bank. Each
customer must consult their own bank’s instructions for setting up the e-invoice permit including
general terms and conditions for the e-invoicing service.
Payment by E-invoicing

The membership is paid monthly with the same due date, the 29th of every month for the
upcoming month’s training time. The due date for the Accident Insurance is on the 1st of every
month for the current month’s Insurance coverage. Members agree and commit to confirming
the e-invoice monthly by its due date. Only private individuals are accepted as payers via
e-invoice. Corporate accounts are not accepted. F24S demands the member to pay the monthly
fee immediately and no later than the due date under threat of suspension until full payment has
been made. F24S will surrender unpaid invoices to the debt collection company. In the case
of member receiving a reminder or debt letter, must the payment be made according to the
instructions given by the debt collection company. If the member disregards the instructions and
makes the payment to F24S, can F24S redirect the payment to another payment, not to debt
collection. F24S reserves the right to charge interest as per statute, administrative fees, reminder
fees and debt collection costs in the case of late or non-payment. If a member is suspended
because payment has not been made, this does not mean that the invoicing is frozen, the
invoicing will continue normally. If a member pays an invoice that is overdue or chooses to pay
in advance at the facility, F24S will charge a service fee of 5€. This is a separate service fee from
any reminder or debt collection charges.
Smartum

Both F24S prepaid and e-invoice memberships can be paid in advance with Smartum Sport
Coupons or Smartum Saldo card at the facility. When paying an e-invoice membership with
Smartum coupons or card, F24S will charge a service fee of 5€. The minimum payment is for
two months of training and the maximum for 12 months. E-invoices that have already been sent
cannot be paid with Smartum coupons or card. No refunds are made.
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Price adjustment under the current contracts

The price of a campaign subscription paid by e-invoice will automatically change to the current
regular price after 12 months from the start date.
§ 4. Freezing or transferring the membership and the Accident Insurance agreement
It is possible to freeze membership without a fee in cases of illness or pregnancy with a medical
certificate. Memberships can also be frozen free of charge due to army service with a call-up
certificate. If the member wishes to freeze their subscription without a doctor’s note, F24S
will charge an admin/service fee. The membership agreement can be frozen for a maximum
of 12 months per agreement period. After the frozen period runs out, the membership is
automatically activated. It is not possible to freeze membership in retrospect. If the freezing is
done in the middle of the invoicing period, it is mandatory to pay the sent invoice. Overpayment
will be automatically compensated after the freezing period. Freezing and cancellation period
cannot be simultaneously active. The freezing is done at the reception during opening hours.
As the member I am responsible for receiving and storing the confirmation of my freezing and
if necessary showing it to the F24S staff. Membership can be transferred once, i.e. the person
taking over a membership cannot transfer it. When transferring a membership, the transferring
member must pay a transfer fee of 30€ to F24S. The member taking over the membership must
pay an administrative starting fee of 15 € and accept these terms and conditions in writing, which
finally must be approved by F24S. The recipient of the transferred membership will also pay 9,90
EUR for a new membership card, if he or she does not own a membership card already. Monthly
paid subscriptions, opening and campaign offers cannot be transferred.
§ 5. Cancellation of the membership and the Accident Insurance agreement
Cancellation is made by the member via F24S homepage (www. fitness24seven.com) through
the section ”Omat sivut”. Member will receive a confirmation of the cancellation via e-mail to
the address registered in our system. The member is responsible for receiving and storing
the confirmation and if necessary showing it to the F24S staff. The cancellation period is 2
months from the day the member makes the cancellation and receives a confirmation. Invoicing
is valid during the cancellation period. When cancelling the membership, the member must
cancel the Accident Insurance as well, with the same two (2) month cancellation period. If the
member wants to cancel only the Accident Insurance, must they choose the Accident Insurance
separately when making the cancellation at the section ”Omat sivut”. In this case it is extremely
important that the member chooses the cancellation for each product. Termination of the
contracts are always binding and cannot be undone. The member’s liability remains during the
entire period of notice.

§ 6. State of health
Members are responsible for their own state of health being such that the member can
participate in the activities at F24S without risk.
§ 7. Rules of conduct and training regulations
The premises are intended for activities related to training and may be used by members
exclusively for training. For example, members may not sleep or in any other way sojourn on
the premises. PT by F24S reserves the exclusive right to instruct and train our customers in
our facilities. It is incumbent upon members to follow the rules of conduct and the instructions
concerning training methods and use of equipment that are given, either in writing or verbally,
by F24S’s staff. Members are expected to behave at all times in a way that does not disturb
other members or staff. If a member behaves disruptively or does not follow the rules of
conduct and instructions, F24S has the right to limit the time the member may visit the site, the
member’s use of the site generally or may terminate the membership completely, upon which
the member’s liability to pay the 2 months’ notice remains current. F24S reserves the right to
terminate this agreement immediately without stating any reason.
§ 8. Guests
Members can bring one (1) guest per month to work out once, cost-free, within reception
hours. The guest must be over 18 years old.
§ 9. Doping
Fitness24Seven reserves the right to interfere with all use of doping classed products in
its facilities. In these cases Fitness24Seven reserves the right to suspend the member’s
subscription indefinitely according to § 7 in Fitness24Seven’s contract terms.
§ 10. Liability for accidents and possessions
If a member has chosen to join the Accident Insurance, the member is insured during training
at Fitness24Seven Oy facilities in Finland. The insurance is valid until the last validity date of the
insurance subscription. The insurance provider is Lloyd’s Insurance. F24S reserves the right to
switch to another insurance provider without any changes in the conditions involving
a significant deterioration of member. F24S is not responsible for personal injury, property
damage or loss of any member´s possessions unless the damage or loss is caused due to
severe negligence by F24S.
§ 11. Price changes
An increase of price on continuing agreements shall be notified two months before the increase
takes effect. Member who cancels his contract because of a price increase is protected against
price change during the notice period.
§ 12. Personal Details
By means of automatic data processing, F24S stores personal details in a database complying
with the provisions in the Personal Data Act. Members consent to F24S collecting and
processing the personal details that are necessary for fulfilling this agreement. Members also
give their consent for the personal details provided being used for the marketing of various
goods and services. Entry when the site is not staffed takes place by means of fingerprint
control. These details are stored solely on each individual membership card and it is these
details that are compared with those read during entry. Members have been informed that the
entry and the site are under camera surveillance for safety reasons.
§ 13. Identification
For a monthly paid subscription with E-invoice agreement a Finnish personal identity number,
Finnish private account number and valid Finnish ID card are required. Full year’s paid
agreements require a valid ID card together with a Finnish work permit, residence permit or
proof of application for asylum.

ADDITIONAL PARAGRAPHS ON PURCHASES VIA INTERNET
• §§ 14-16 only apply when members enter into a membership agreement via F24S’s website.
• For purchases via the Internet, the Act on Distance Contracts is applicable.
• Purchases via Internet are personal in the meaning that it is only the individual who will
become a member who can enter into the agreement via the website.
• Members have accepted via the website that the terms and conditions in this agreement
apply for membership.
§ 14. Right of withdrawal
Members have the right within 14 days of the purchase to regret their purchase by notifying
F24S. Member’s membership is then terminated and he will get back the paid amount. The
right applies provided that the membership card has not been collected at the site. Members
may cancel their purchase via e-mail to info@f24s.fi.
§ 15. Payment
Payment of starting fees concerning the agreement is made through F24S’s website in
accordance with the instructions there. When entering into an agreement with monthly
payments via e-invoice, it is the member’s duty on entering into the agreement to report
payment via e-invoice promptly via their Internet bank, with F24S as the payee.
§ 16. Terms of Delivery
The agreement comes into effect on the day the purchase is registered on the website, not
the day when the card is collected. The member collects the membership card during the
reception’s opening hours at the facility stated in the Welcome email. The Welcome email is
sent to the email address that was given during the purchase.

E-INVOICE
• §§ 17-18 only apply when members enter into a membership agreement with payment via
e-invoice. It is easy to pay an e-invoice. The member receives the invoice that is to be paid
directly to his/her Internet bank, the member checks and confirms it, and thus the payment is
done. In the mandate for automatic payment, you can also establish the maximum amount that
will be paid for invoices.
§ 17. E-invoicing
When signing up for e-invoicing membership, the member shall/will receive instructions to make
attorney for e-invoicing in online bank from the member’s personal bank account. The member
must ensure that Fitness24Seven is activated as the payee at least 14 days before the first due
date and that the e-invoice is accepted every month. During the subscription the customer
agrees to pay the e-invoice monthly by the due date. The sender or the bank is not obliged to
deliver an invoice to the member in any other form. The due date for our invoices are always the
29th of each month for the upcoming month. The member is responsible for all costs caused
by the following; the training fee cannot be sent to the member’s online bank due to lack of
e-invoice attorney or erasing of the invoice or failure to confirm the invoice. Such costs include
reminder fee and debt collection fees. Reminder letters and Debt Collection letters are sent by
a Debt Collection Agency.
§ 18. Validity Period and Cancellation of the e-invoice permit
The agreement applies until further notice. The bank has the right with respect to the member
to cancel the agreement with 2 months’ notice by means of written notification to the customer,
or via the Internet bank. The member has the right to cancel the agreement with the bank in
writing or to terminate the service with immediate effect in the service’s cancellation function.
Despite the cancellation, the agreement is valid until the bank has reasonable time to terminate
the service. Note that the member’s agreement with respect to the payee does not end when
the member cancels his or her agreement with the bank. Each member must consult his or
her own bank’s instructions for reporting E-invoicing and general terms and conditions for the
e-invoicing service.

