
MEDLEMSVILLKOR 
 
- Detta avtal befattas av kunden (medlemmen) personligen och Pole & Aerial Wasa Oy. Ett skriftligt avtal 
uppgörs alltid för ett medlemskap.  
- Medlemskapet innehåller alla normalprissatta, regelbundna veckotimmar. Specialtimmar, kurser och 
workshops från instruktörer utöver de anställda på studion är avgiftsbelagda tjänster som inte hör till 
medlemspriset. Medlemmar får en 30% rabatt för alla avgiftsbelagda tilläggstjänster. Kunden måste 
uppvisa om hen ombeds ett bevis på sin rätt till rabattpriser. 
- Kontraktet är ett sex- eller tolv månaders tidsbundet avtal. Ingen anslutningsavgift.  
- Avtalet inleds när kontraktet bekräftas från Pole & Aerial Wasa Oy. Efter de första tidsbundna (6 
mån/12mån) forsätter kontraktet  fortlöpa som ett tillsvidare kontrakt med en kalendermånads 
uppsägningstid, om inte avtalet sägs upp minst en månad på förhand innan avtalet löper ut. 
- Vid fall av tidigare uppsägning så blir medlemmen skyldig att betala en tre månaders medlemsavgift till 
Pole & Aerial Wasa Oy.  
- Medlemskortet är personligt och dess missbruk kan leda till uppsägning av kontraktet, då blir 
medlemmen skyldig att betala resterande avgifter som hör till avtalet. Dessa avgifter förfaller till 
betalning omedelbart vid tidpunkten av uppsägning.  
- Om en annan än medlemmen själv, exempelvis en arbetsgivare, betalar medlemsavgiften i delar eller 
helt, är medlemmen ändå personligen ansvarig för att alla betalningar sker i tid. En utomstående part 
har inte ansvar i detta kontrakt juridiskt.  
- Ifall en medlem inte betalar sina avgifter trots uppmaningar, har Pole & Aerial Wasa Oy rätt att dra en 
extra avgift för indrivning enligt räntelagen. Ifall fakturan skickas till indrivning, måste medlemmen 
betala skäliga avgifter som tillkommer av indrivningen. Ifall medlemmen trots uppmaningar försummar 
sina avgifter, kan kontraktet sägas upp omedelbart och medlemmen drivas in på de avgifter som finns 
kvar på kontrakten. I sådana fall infaller betalningen på en gång vid uppsägningstid. 
- Första månadens medlemsavgift betalas alltid i samband med att kontraktet görs upp till reception, på 
faktura eller med länk för distans betalning. Den första månadens medlemsavgift kan debiteras på 
faktura eller på plats till disken på det betalningssätt som kunden själv vill.  
- Medlemsavgiftens förfallodatum är alltid den första (1) dagen i månaden. Medlemmen förväntas 
betala avgifterna senast på förfallodatum.  
- I specialfall som sjukdom (läkarintyg måste visas), olycksfall, graviditet, flytt till annan ort eller värnplikt 
ger medlemmen rätt att säga upp kontraktet med en månads uppsägningstid. En över fjorton dagar 
vidsträckt sjukledighet av sjukdom eller olycka kan kompenseras för den tid emot ett giltigt läkarintyg. 
Dessa specialfall diskuteras alltid tillsammans med medlemmen skillt. 
- Priserna kontrolleras enligt kalenderår. Möjliga förändringar ges till kännedom åtminstone en 
kalendermånad innan dessa träder i kraft. Dessa förändringar gäller inte grund periodens avtal.  
- Pole & Aerial Wasa Oy har rättighet att ändra på avtalets villkor genom att meddela medlemmar om 
dessa i god tid på förhand. Ifall medlemmen anser att hens rättigheter har försämrats, kan han säga upp 
avtalet med en månads uppsägningstid.  
- Medlemmen har rätt att be om en kalendermånads semestertid på avtal på 12 månader. Under 
semestermånaden begärs det ingen medlemsavgift. Ifall semestermånaden hålls under avtalets tidsfrist, 
fortsätter avtalet normalt med den längs som semestern varat. 
- Ifall myndigheter eller regionförvaltningsverket beordrar att stänga företagsverksamheten i egenskap 
av Smittskyddslagen (2016/1227) 58 g §, har Pole & Aerial Wasa Oy rätt att sätta medlemskapet på paus 
och förflytta medlemskapet tills företagsverksamheten får vara igång igen.  
- Möjlig uppsägning måste göras skriftligen till adressen info@wasavertical.fi .  
Möjliga bilagor till uppsägningen måste lämnas till receptionen eller skickas på e-post.  


