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1. Sopimuksen osapuolia ovat asiakkaaksi rekisteröityvä henkilö, yritys tai muu vastaava taho sekä

EpicFit Oy. (CrossFit Koneistamo).

2. Sopimus syntyy, kun asiakas rekisteröityy CrossFit Koneistamon verkkosivuilla FitnessBooker

asiakasjärjestelmään. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot ja sitoutuu

noudattamaan niitä.

3. Sopimuksen tekeminen edellyttää täysi-ikäisyyttä. Alle 18-vuotias voi kuitenkin tehdä sopimuksen,

mutta tällöin huoltaja on yhdessä ala-ikäisen asiakkaan kanssa vastuussa hänen maksuistaan ja siitä,

että hän noudattaa EpicFit Oy:n (CrossFit Koneistamo) toimintaohjeita sekä tämän sopimuksen

ehtoja ja sääntöjä.

4. Laskujen vastaanottaminen on asiakkaan vastuulla. Laskutus suoritetaan sähköpostitse. Huomioi,

että lasku voi mennä roskapostiin. Maksuvaihtoehtona on myös e-lasku, jota varten asiakkaan tulee

tehdä e-laskusopimus omassa verkkopankissa. Kirjeitse lähetetyistä laskuista peritään 5 euron

suuruinen laskutuslisä.

5. Asiakas maksaa ennakkoon tulevan kuukauden/vuoden (tuotteesta riippuen) harjoitusoikeuden.

Asiakas sitoutuu sopimusehtoihin ostamansa tuotteen keston ajaksi.

6. CrossFit Koneistamon jäsenyydet ovat henkilökohtaisia. Kulkutunnisteen lainaaminen toiselle

henkilölle on kiellettyä. Henkilöiden, joilla ei ole salin jäsenyyttä tai maksettua kertakäyntiä, eivät ole

oikeutettuja treenaamaan CrossFit Koneistamolla.

7. Jos kulkutunnisteesi häviää, ilmoita asiasta välittömästi CrossFit Koneistamon henkilökunnalle.

Asiakas on vastuussa kulkutunnisteensa väärinkäytöstä johtuvista kustannuksista.

8. Asiakas harjoittelee omalla vastuullaan: Salille tulija sitoutuu pidättäytymään kaikista sellaisista

toimenpiteistä, joihin hän terveydentilansa, osaamisensa tai kuntonsa puolesta koe voivansa

turvallisesti ryhtyä. Epävarmassa tilanteessa salille tulija sitoutuu ennen toimenpiteeseen ryhtymistä

kertomaan tällaiseen liittyvästä riskistä valmentajalle.Tapaturmatilanteissa tai loukkaantumisen

sattuessa asiakas on itse vastuussa vahingoistaan. Suosittelemme kaikille asiakkaille vapaa-ajan

tapaturmavakuutusta. Myös salilla mukana olevat asiakkaan lapset ovat hänen vastuullaan.
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9. Jos asiakas haluaa irtisanoa CrossFit Koneistamon jäsenyytensä, annetaan irtisanoutumisilmoitus

henkilökohtaisesti viestillä, sähköpostilla (hege@crossfitkoneistamo.fi tai

jarsa@crossfitkoneistamo.fi) tai muuten kirjallisena Henrille tai Jari-Pekalle.

10. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanoessaan asiakkaalla on oikeus jatkaa

harjoitteluaan jo maksetun ajan loppuun asti. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa hänelle jo lähtenyt

lasku.

11. Määräaikaista sopimusta ei lähtökohtaisesti voi purkaa kesken sopimuskauden. Kuitenkin, jos

asiakkaalle tulee merkittävä ja ennakoimaton elämäntilanteen muutos (pitkäaikainen sairastuminen,

vammautuminen, muutto pois paikkakunnalta tai muut vastaavat tilanteet) hänen sopimuksensa on

mahdollista purkaa ilman sanktioita.

Jos asiakas haluaa purkaa määräaikaisen sopimuksensa ilman pätevää syytä, tulee asiakkaalle

sopimusrikkomuksesta korvattavaksi kahden kuukauden harjoitusmaksu hänen voimassaolevan

sopimuksen mukaisilla hinnoilla. Näiden kahden kuukauden aikana asiakkaalla ei kuitenkaan ole

harjoitusoikeutta.

12. Jos asiakkaan treenimaksu viivästyy yli kuukauden laskun eräpäivästä, olemme velvoitettuja

eväämään hänen oikeutensa käydä treeneissä. Treenioikeus palautuu heti, kun asiakas on suorittanut

maksun asianmukaisesti.

13. EpicFit Oy pidättää oikeuden purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas käyttäytyy

lain, hyvien tapojen, järjestyksen tai EpicFit Oy:n arvojen vastaisesti.

14. EpicFit Oy pidättää oikeuden muokata palvelujensa hintoja, aikataulutusta ja tarjontaa.

Muutoksista ilmoitetaan vähintään 1 kk etukäteen. Mikäli muutettuja ehtoja asiakas ei hyväksy,

asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kohtuullisessa ajassa tiedon muutetuista ehdoista saatuaan.

15. Verkkokaupassa suoritetuista tilauksista toimitetaan tilausvahvistus asiakkaan ilmoittamaan

sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä

myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteen ostamisesta. Ilmoitus toimitetaan sähköpostilla joko

hege@crossfitkoneistamo tai jarsa@crossfitkoneistamo.fi.

16. Etämyyntisopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

Ensisijaisesti riidat pyritään ratkaisemaan myyjän ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa. Mikäli

erimielisyyksiä ei kuitenkaan voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi saattaa

asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan

käsiteltäväksi, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Mikäli erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava asiakkaan asuinpaikan

käräjäoikeudessa, ellei asiakas halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.
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