
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ennakkomyyntitarjoukset voimassa hinnaston mukaisesti ajalla 16.8.-31.10.2017. 
 

Tätä sopimuskopiota vastaan asiakas saa käyttöönsä avainkortin ennakkoklubille (FitKunto/Keskustan Hyvä Kunto), 
jonka palvelut ovat asiakkaan käytettävissä korttityypin mukaisesti Fit Park Sveitsin avajaisiin asti. 

Avajaisten jälkeen käyttöoikeus vain Fit Park Sveitsissä, pois lukien Platinakortit. 
 

Elokuun ennakkotilaajan tarjous:  kampanjahinta 16.-31.8.2017 normaalihinnat 
 24+ kk Kuntosalikortti (Fit Park)   29,95€/28vrk (778,70€/24kk)  45,95€/28vrk (1194,70€/24kk) 

 12+ kk Kuntosalikortti (Fit Park)   34,95€/28vrk (454,35€/12kk)  49,95€/28vrk (649,35€/12kk) 

 24+ kk Sporttikortti (Fit Park)   44,95€/28vrk (1168,70€/24kk)  59,95€/28vrk (1558,70€/24kk) 

 12+ kk Sporttikortti (Fit Park)   48,95€/28vrk (636,35€/12kk)  63,95€/28vrk (831,35€/12kk) 

x  Ennakkotilaajan etu: 28 päivän tyytyväisyystakuu 
 

Syyskuun ennakkotilaajan tarjous:  kampanjahinta 1.-30.9.2017 normaalihinnat 
 24+ kk Kuntosalikortti (Fit Park)   35,95€/28vrk (934,70€/24kk)  45,95€/28vrk (1194,70€/24kk) 

 12+ kk Kuntosalikortti (Fit Park)   39,95€/28vrk (519,35€/12kk)  49,95€/28vrk (649,35€/12kk) 

 24+ kk Sporttikortti (Fit Park)   49,95€/28vrk (1298,70€/24kk)  59,95€/28vrk (1558,70€/24kk) 

 12+ kk Sporttikortti (Fit Park)   53,95€/28vrk (701,35€/12kk)  63,95€/28vrk (831,35€/12kk) 

x  Ennakkotilaajan etu: 28 päivän tyytyväisyystakuu 
 

Lokakuun ennakkotilaajan tarjous:  kampanjahinta 1.-31.10.2017 normaalihinnat 
 24+ kk Kuntosalikortti (Fit Park)   35,95€/28vrk (934,70€/24kk)  45,95€/28vrk (1194,70€/24kk) 

 12+ kk Kuntosalikortti (Fit Park)   44,95€/28vrk (584,35€/12kk)  49,95€/28vrk (649,35€/12kk) 

 24+ kk Sporttikortti (Fit Park)   54,95€/28vrk (1428,70€/24kk)  59,95€/28vrk (1558,70€/24kk) 

 12+ kk Sporttikortti (Fit Park)   58,95€/28vrk (766,35€/12kk)  63,95€/28vrk (831,35€/12kk) 

x  Ennakkotilaajan etu: 28 päivän tyytyväisyystakuu 
 

Toistaiseksi voimassaolevat kortit:  
 Kuntosalikortti tv      79,95€/28vrk  

 Sporttikortti tv      95,95€/28vrk 
 

Platinakortti (= Hyvän Kunnon CMS-jäsenyys) 
 24+ kk Platinakortti     69,95€/28vrk (1818,70€/24kk)   

 12+ kk Platinakortti     71,95€/28vrk (935,35€/12kk)   

     1 kk Platinakortti     295,95€/kk     

     3 kk Platinakortti     495,95€/3kk     

     6 kk Platinakortti     811,95€/6kk     

     9 kk Platinakortti     902,95€/9kk     

 

Muut 
x Ennakkotilaajan etu: Liittyminen 0€  Norm. 100€- 169€ aloituspaketista riippuen. 

x Kulkukortin pantti      10€/kortti 

x Vuosittainen palvelumaksu    50€/vuosi, Ennakkotilaajan etu: Ensimmäinen vuosi 0€ 

x Toimistomaksu/osamaksulisä   8€/paperilasku, 1,60€/e-lasku, 30v kampanjatarjous: 0,80€  

 Uimalakortin pantti     40€/kortti/uimala 

 Lisäkeskeytysturva    Kuntosali-/Sporttikortti 7,95€/28vrk (103,35€/12kk) 

Platinakortti 13,95€/28vrk 181,35€/12kk) 
 

www.hyvakunto.com 

HINNASTO / PRISLISTA 
H y v ä  K u n t o  3 0 v   F i t  P a r k  S v e i t s i  
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1. Liikuntajäsenkortti on voimassa määräaikaisena valinnan mukaan vähintään 12 kk tai 24 kk tai erikseen sopimuksessa ilmoitetun ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi 
voimassaolevana yhden kalenterikuukauden irtisanoutumisajalla (= voimassa irtisanoutumispäivästä seuraavan kuukauden viimeiseen päivään) tuolloin voimassaolevin 
asiakashinnoin, mikäli uutta määräaikaista sopimusta ei tehdä. Jäsenkortti on aina henkilökohtainen. Väärinkäytöksestä veloitetaan 100 eur/tahallinen väärinkäytöskerta kortin 
omistajalta.  

2. Paperilaskussa laskutuslisä on 8,00€/lasku. E-laskulisä on 1,60€/lasku (=toimisto-/osamaksulisä). Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.  
3. Yrityssopimustapauksissa sopijapuolet ovat CMS -klubi ja palvelun ostanut jäsen. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän, jonka suuruuden jäsen 

klubille kertoo. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa 
maksusuorituksista.  

4. Hyvän Kunnon CMS12/24 -jäsenyyden (Platinakortti) vaihtaminen muuhun tuottamaamme palveluun: esim. kehoanalyysiin, kuntotestiin, solariumiin tms.: etukäteen sopimalla voi 
jäsen vaihtaa käyttämättömät kuukaudet vuodesta johonkin muuhun palveluumme: esim.: yksi käyttämätön CMS -kuukausi = yksi kehoanalyysi tai 5 x solarium. Jälkikäteen vaihto 
onnistuu tekemällä 24 kuukauden CMS -jatkosopimuksen (vaihtotarjous ei koske muita kuin CMS12 tai CMS24 -jäsenyyksiä). Myös ostetun palvelun vaihto toiseen kokonaisarvoltaan 
samanarvoiseen liikuntapalveluun onnistuu kesken sopimuskauden.  

5. Liikuntasopimuksen irtisanominen: mikäli jäsen haluaa lopettaa sopimuksen määräaikaisen jakson päätyttyä on hänen kirjallisesti ilmoitettava asiasta yksi (1) kalenterikuukausi 
ennen sopimuskauden loppua. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa on yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika. Irtisanottu sopimus päättyy kirjallisesta 
irtisanomispäivästä lukien seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Sopimuksen lopettaminen edellyttää kaikkien jäsenkorttien (kansainvälinen, kansallinen, uimala yms.) 
palauttamista. Muutokset tehdään aina kirjallisesti ja palautetuista jäsenkorteista saa kuitin.  

6. Jäsensopimuksen keskeyttäminen (max. 12 kk): pitkä-aikaisen sairauden (yli 2 kk), raskauden tai armeijan takia jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi. Keskeytysturvan 
aktivoimiseen on esitettävä kirjallinen todiste. Keskeytys hyvitetään lisäaikana määräaikaisen sopimuksen loppuun. Keskeytys ei lyhennä maksullista peruskautta. Myös sovittua 
maksusuunnitelmaa voidaan muuttaa kesken sopimuskauden. Mikäli jäsen haluaa muutoksia maksusuunnitelmaan, peritään näistä muutoksista hinnaston mukaiset 
muutoskustannukset (35 €/muutos 2017). Jäsenyyden irtisanominen ja keskeyttäminen tehdään aina kirjallisesti klubivastaavan kanssa, jolloin sopimusmuutoksesta täytetään 
tarvittavat lomakkeet. Force Majoure -tapauksissa myös muunlainen kirjallinen ilmoitus hyväksytään kunhan se sisältää riittävät tiedot ja tarvittavat liitteet ja henkilökunta on 
kirjallisesti vastannut ilmoitukseen.  Lisäkeskeytysturva: Kuluttajasuojalain mukainen keskeytysturva on voimassa kaikissa korteissamme (sairas, ym. tapaukset). Tämän lisäksi voit 
ostaa ylimääräisen Lisäkesketysturvan, jolloin voit pitää taukoa jäsenyydestä myös ilman erillistä syytä, min. 1kk- max. 4kk ajan. 

7. Klubin jäsenellä on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi klubille. Vieraan tulee aina täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan saa tuoda klubille vastikkeetta yhden kerran. 
Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen palveluhinnan käynneistään. Tahallisesta virheellisestä käynnistä (=kortin luvattomasta käytöstä) veloitetaan kortinomistajaa 
100,00€/käyntikerta+ 8 € laskutuslisä. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava henkilökunnalle.  

8. CMS 12/24 -jäsenellä on 95 €:n vuosimaksulla oikeus lunastaa CMS -Travelpass ja vierailla CMS -ketjun muiden paikkakuntien ja maiden vierailuoikeusklubeilla veloituksetta (+ pantti 
á10€/kortti). Yhteiskorttiohjelmaan kuuluvat CMS -klubit löytyvät klubikansiosta ja www.cmsclub.fi osoitteesta. Travelpass-kortti ei oikeuta vierailuun muilla Hyvä Kunto-ketjun 
klubeilla. Ketjun kaikki toimipisteet saa käyttöönsä ainoastaan Platinakortilla. Erikoistarjous: Hyvän Kunnon CMS12/24 -jäsenillä on mahdollisuus samalla vuosimaksulla lunastaa 
itselleen uimaloiden käyttöoikeudet (+ lisäksi tulee korttipantit: á40€/kortti). Hyvä Kunto varaa oikeuden muuttaa tätä lisäetua, etu-uimalat vaihtelevat kausittain. 
Ennakkoilmoituksena veloituksista toimii tämä jäsensopimus. Pyynnöstä jäsenellä on oikeus saada ennakkoilmoitus ennen jokaista veloitusta (kustannukset tästä veloitetaan 
jäseneltä). Klubi varaa oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 1 kk ennen muutosta. Kausiluontoiset muutokset löytyvät kausikalenterista 
(syksy, talvi, kevät, kesä). Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kk:n kuluessa 
siitä, kun muutoksista on ilmoitettu. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta 1 kk:n kuluessa siitä, kun asiasta on ilmoitettu, katsotaan jäsenen hyväksyneen muutokset.  

9. Muista myös ystäviäsi saamillasi ystävälahjakorteilla/-passeilla (3 kpl liikuntalahjakortteja). 
10. 30-vuotiskampanjatarjous: 30 päivän vaihto-oikeus (Paltinakortti). Mikäli elämäntilanteesi vaihtuu tai mielesi muuttuu voit vaihtaa tällä sopimuksella ostamasi liikuntapaketin 30 

päivän sisällä ostopäivästä seuraaviin palveluihimme: 5 x 45 minuutin hieronta á45€/krt tai 3 x PT –ohjauspalvelu á75€/krt tai 450 minuutin Solariumkortti á0,50€/minuutti (+pantti 
10 €/kortti). Vaihtotarjouksen hinnoissa on jo huomioitu mahdollisesti saamasi lahjakorttien tms. arvot. Vaihtotarjousta tai kampanjatarjousta ei voi yhdistää muihin saamiisi 
kampanjaetuihin tai -tarjouksiin. Ennen vaihtoa jo käytetyt PT-palvelut tms. palvelut laskutetaan erikseen. 

11. Ennakkotilaajan etu: 28 päivän tyytyväisyystakuu (Kuntosali- ja Sporttikortti). Kokeile rauhassa uutta kuntokeskustamme 28 päivää! Olemme varmoja, että olet tyytyväinen uuteen 
Fit Park- kuntokeskukseemme, joten olemme valmiit antamaan sinulle tyytyväisyystakuun. Mikäli mielesi muuttuu 28 päivän sisällä, voit purkaa määräaikaisen 12kk/24kk Kuntosali-
/Sporttikortti-sopimuksen hinnaston mukaisella toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen neljän (4) viikon maksulla. Hyvitämme myös jo maksamasi jäsenmaksun toistaiseksi 
voimassaolevan sopimuksen neljän (4) viikon hinnasta. 

*Ostetun palvelun nimi: _________________________________________ *Ostetun palvelun kokonaisarvo:_______________  
*Maksutapa (rasti ruutuun):        Käteinen, Pankki-, Luottokortti tms. (etukäteismaksu) 

 E-lasku (laskutuslisä 1,60€/lasku. Kampanjatarjous: 0,80€/2017) 
 Laskutus (laskutuslisä 8,00€/lasku)       

*Liittymismaksu: __________ €. Aloituskauden maksu: __________ €. Pantit: __________ €. 

*Maksutapa:   Käteinen, Pankki-, Luottokortti tms.       Laskutukseen 
 

*Sinua palveli (asiakasneuvojan nimi/puhelin):_________________________________________________________________ 
  

 

* Asiakkaan sukunimi ja etunimi: ____________________________________________________________________________ 
 

* Osoite: _______________________________________________________________________________________________ 
 

* Postinumero ja postitoimipaikka: ______________________________ * E-mail: ____________________________________ 
 

* Henkilötunnus tai Y-tunnus:_______________________ * Puhelinnumero: ________________________________________ 
Hinnasto on tämän sopimuksen liitteenä, olen lukenut ja ymmärtänyt sopimuksen. 

 
* Paikka ja päivämäärä: ___________________ . _____ . _____ . ________  ___________________________________ 
                    Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Sopimus: Laskutus __________ euroa ______ . ______ . 20______ lähtien joka neljäs perjantai sopimuksessa mainituin 
ehdoin, määräaikainen peruskausi:________ kuukautta alkaen: ______ . ______ . 20______. Vuosittainen palvelumaksu 50€ 
alkaen ______ /20______. Mikäli haluat tehdä sopimuksen mukaisia muutoksia veloituksiin tms. yhden kalenterikuukauden 
muutosajalla, käy tekemässä muutos kirjallisesti toimipisteissämme toimipistevastaavasi kanssa. 
*Liittymispaketin sisältö:___________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________  

*Liittymismaksun maksuehto:______________________________________________________________________________________  

Lisätietoja:________________________________________________________________________________________________________ 
Ole säännöllisesti ja aktiivisesti yhteydessä henkilökuntaamme, jotta saat palveluistamme täyden hyödyn.  
Klubimme jäsenenä saat etuja myös muista palveluistamme: Hieronnasta, fysioterapiasta, kehoanalyysistä, solariumista yms.  Kysy jäseneduistasi lisää henkilökunnaltamme, 
vieraile nettisivuillamme ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.             TERVETULOA MATKALLE HYVÄÄN KUNTOON! 

ENNAKKOMYYNTISOPIMUS 
H y v ä  K u n t o  3 0 v   F i t  P a r k  S v e i t s i  


