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Tämän sopimuksen osapuolia ovat asiakas (jäsen) henkilökohtaisesti ja Pole & Aerial Wasa Oy.
Jäsenyydestä tehdään aina kirjallinen sopimus.
Jäsenyyteen kuuluvat kaikki normaalihintaiset, säännöllisesti tarjottavat viikkotunnit. Erikoistunnit,
kurssit ja vierailijoiden workshopit ovat lisämaksullisia palveluita, jotka eivät kuulu kuukausimaksun
hintaan. Jäsenille tarjotaan lisämaksullisiin palveluihin 30% alennus. Asiakkaan on pyydettäessä
todistettava oikeutensa mahdollisiin alennushintoihin.
Sopimus on joko kuuden kuukauden tai kahdentoista kuukauden mittainen määräalennussopimus. Ei
liittymismaksua.
Sopimuskausi alkaa kun saat vahvistusviestin Pole & Aerial Wasa Oy:ltä. Ensimmäisen määräaikaisen
(6kk/12kk) jakson jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi yhden täyden kalenterikuukauden
irtisanomisajalla, ellei sopimusta irtisanota viimeistään kuukautta ennen peruskauden päättymistä.
Sopimuksen ennenaikainen irtisanominen edellyttää jäseneltä kolmen kuukauden kuukausimaksujen
suorittamisen Pole & Aerial Wasa Oy:lle.
Jäsenkortti on henkilökohtainen ja sen väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen, jolloin
jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla
irtisanomishetkellä.
Jos joku muu kuin jäsen itse, esim. työnantaja, maksaa kuukausimaksun joko osittain tai kokonaan, on
jäsen silti itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut tulevat suoritetuiksi. Ulkopuolista
maksajaa eivät koske tämän sopimuksen oikeudet tai velvollisuudet.
Jos jäsen ei kehotuksesta huolimatta suorita maksujaan, on Pole & Aerial Wasa Oy oikeus maksun
viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan
siirtämään perintään, tulee jäsenen maksaa asiasta koituvat, kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen
huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksessa mainitut maksut, voidaan sopimus irtisanoa
välittömin vaikutuksin asiakkaalle, jolloin jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat maksut.
Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.
Ensimmäinen jäsenyyden kuukausimaksu maksetaan aina jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä joko
laskulla, paikanpäällä tai maksulinkin kautta sen suuruisena. Ensimmäisestä laskutettavasta
jäsenyyskuukaudesta alkaen maksu veloitetaan joko laskulla (laskutuslisä 3€) tai maksun voi suorittaa
paikanpäällä haluamallaan tavalla. Kuukausimaksun eräpäivä on jäsensopimuksella sovittu joka
kuukauden ensimmäisenä (1.) päivänä. Jäsen suorittaa jäsenmaksut viimeistään eräpäivänä.
Erikoistapauksissa, kuten sairaus (lääkärintodistus esitettävä), tapaturma, raskaus, muutto,
asevelvollisuus, voi jäsen irtisanoa sopimuksen yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Yli
14 päivää kestänyt sairaus voidaan hyvittää palauttamalla ko. aikaa vastaava rahamäärä
lääkärintodistusta vastaan. Em. asioista neuvotellaan jäsenen kanssa aina erikseen.
Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan vähintään kuukautta
ennen muutoksen voimaanastumista. Mahdolliset muutokset eivät koske peruskauden sopimuksia.
Pole & Aerial Wasa Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä
hyvissä ajoin etukäteen. Jos jäsen kokee, että hänen etunsa ovat tästä johtuen oleellisesti heikentyneet,
voi hän irtisanoa sopimuksen yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.
Asiakkaalla on oikeus pitää yksi lomakuukausi (12 kk jäsenyys) kalenterivuoden aikana.
Lomakuukaudelta ei peritä kuukausimaksua. Jos lomakuukausi pidetään jäsenyyden määräajan aikana,
se jatkaa jäsenyyden määräaikaisuutta loman keston verran.
Mikäli viranomaiset tai aluehallintovirasto päättää keskeyttää yritystoiminnan liikuntatiloissa
Tartuntalakiin (2016/1227) 58 g § nojaten, Pole & Aerial Wasa Oy on oikeutettu tauottamaan ja
siirtämään jäsenien jäsenyyttä täksi ajaksi. Jäsenyys jatkuu automaattisesti liikuntatilojen avatessa.
Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@wasavertical.fi.
Irtisanomista koskevat mahdolliset liitteet on jätettävä vastaanottoon tai lähetettävä sähköpostitse.

