Toimipaikka – Gym

Mäkelänkatu 91
00610 Helsinki
2402161-5

Jäsennumero – Membership number

Ei jäsen – Non-member

Sopimus henkilökohtaisesta valmennuksesta - Contract for Personal Training
Tämä sopimus solmitaan Fitness24Seven Oy:n (F24S) ja alla mainitun asiakkaan välillä. Tämä sopimus sisältää F24S:n henkilökohtaisen valmennuksen tarjoamat
palvelut ja niiden ehdot, jotka on eritelty tämän sopimuksen takasivulla. - This contract is made between Fitness24Seven Oy (F24S) and the customer mentioned below.
This contract includes the services of fered by F24S’s personal training. Contract terms are specified on the overleaf of this contract.

Asiakkaan tiedot - Customer details
Nimi – Name

Henkilötunnus – ID-number

Osoite – Address

Puhelin – Phone
Sähköposti – Email

Postinumero ja -toimipaikka – Postal code and town

Treenipaketit – Training packages

Treenipaketti sisältää alkukonsultaation uuden asiakkaan kanssa tavoitteista ja toiveista, sekä yksilöllistä ohjeistusta oman Personal trainerin kanssa.
Training package includes kick-off consultation with a new customer on their targets and wishes, as well as customized guidance on the lead of own Personal Trainer.

PT 60 MIN

MAKSU – PAYMENT

5 kertaa
5 times

Kertamaksu
Single payment

2 erässä
2 installments

15 kertaa
15 times

Kertamaksu
Single payment

2 erässä
2 installments

3 erässä
3 installments

25 kertaa
25 times

Kertamaksu
Single payment

2 erässä
2 installments

3 erässä
3 installments

6 erässä
6 installments

50 kertaa
50 times

Kertamaksu
Single payment

2 erässä
2 installments

3 erässä
3 installments

6 erässä
6 installments

80 kertaa
80 times

Kertamaksu
Single payment

2 erässä
2 installments

3 erässä
3 installments

6 erässä
6 installments

P T DUO

M A K S U – PAYMENT

5 kertaa
5 times

Kertamaksu
Single payment

15 kertaa
15 times

Kertamaksu
Single payment

2 erässä
2 installments

3 erässä
3 installments

25 kertaa
25 times

Kertamaksu
Single payment

2 erässä
2 installments

3 erässä
3 installments

6 erässä
6 installments

50 kertaa
50 times

Kertamaksu
Single payment

2 erässä
2 installments

3 erässä
3 installments

6 erässä
6 installments

Muut palvelut – Other services
PT Ryhmä 6 kertaa
PT Group 6 times

Ravintoneuvonta
Nutrition advice

Kuntosaliohjelma
Training program

Kehoanalyysi
Body-analysis

Muuta – Other :

KOKONAISSUMMA (SIS. ALV 24%):
TOTAL (INCL. VAT 24%)

Kassalla
Paid in the register:
E-laskulla
via e-invoice:

Ensimmäisen e-laskun eräpäivä on:
Duedate of the first e-invoice is:

Sopimuksen hyväksyminen – Agreement

Versio: 2021.01

Olen tutustunut koko sopimuksen sisältöön, mukaan lukien kääntöpuolen sopimusehtoihin. Sitoudun sopimusehtoihin allekirjoittamalla tämän
sopimuksen. I have acquainted myself with the complete agreement, including the terms on the overleaf. I agree to be bound by these terms by signing this agreement.
Paikka ja päivämäärä
Place and time

Paikka ja päivämäärä
Place and time

PT:n nimi
PT’s name

Asiakkaan allekirjoitus
Customers signature

Myyjän allekirjoitus
Staff’s signature

PT:n sähköpostiosoite
PT’s email

Nimenselvennys
Name in block capitals

Nimenselvennys
Name in block capitals

PT:n puh.
PT’s phone

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS
FITNESS24SEVEN (F24S), SOPIMUSEHDOT

CONTRACTTERMS - PERSONALTRAINING
FITNESS24SEVEN (F24S)

§ 1. Voimassaoloaika

§ 1. Validity

Sopimus on voimassa 12 kuukautta sen allekirjoituspäivästä. Allekirjoitetusta sopimuksesta
syntyy maksuvelvollisuus koskien kokonaissummaa. Allekirjoitettua sopimusta ei voi irtisanoa eikä
rahoja palauteta.

§ 2. Maksu
Asiakkaalla on mahdollisuus maksaa kokonaissumma joko etukäteen tai sovituissa
kuukausierissä e-laskulla. Mikäli asiakas on valinnut maksutavaksi e-laskun hän sitoutuu
tässä sopimuksessa annettuihin määräyksiin koskien e-laskutusta (§§ 10-11).
E-laskun eräpäivä on aina kuukauden 1. päivä. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä,
siirtyy toimeksianto laskusta perintätoimistolle, joka lähettää laskusta maksumuistutuksen.
Maksumuistutus sisältää lakisääteisen viivästyskoron sekä muistutuskulun.

§ 3. Palvelun toimittaminen
F24S:llä on velvollisuus parhaansa mukaan pyrkiä järjestämään sopimuksen mukainen palvelu
asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Mikäli valmentaja myöhästyy sovitusta tapaamisesta
olennaisesti tai ei saavu sovittuun tapaamiseen, on F24S:llä velvollisuus järjestää korvaava
tapaaminen ilman lisämaksua. Asiakas sopii jokaisen treenikerran erikseen oman Personal
Trainerin kanssa hänelle sopivana ajankohtana. F24S:llä on velvollisuus huolehtia, että oma
Personal Trainer on tavattavissa vähintään kerran kuukaudessa.

§ 4. Lisäehdot
Koska alkukartoitus sekä treeniohjeistus ovat yksilöllisiä, sopimus on henkilökohtainen eikä sitä
voi siirtää toiselle henkilölle. • Kaikki harjoittelu tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas
on itse vastuussa siitä, että hänen terveydentilansa sallii sovitun mukaisiin aktiviteetteihin
osallistumisen ilman riskiä. • Vieraillessaan F24S kuntokeskuksessa, asiakkaan tulee noudattaa
viihtyvyyssääntöjä ja treenitavoista annettuja ohjeita sekä laitteiden kirjallisia tai suullisia
käyttöohjeita. Asiakas ei saa käyttäytymisellään häiritä muita asiakkaita tai henkilökuntaa. Jos
asiakas käyttäytyy häiritsevästi tai ei noudata viihtyvyyssääntöjä ja ohjeita, on F24S:lla oikeus
rajoittaa aikaa, jonka asiakas voi oleskella kuntokeskuksessa, kuntokeskuksen käyttöä tai
lopettaa sopimuksen mukaisen palvelun tarjoaminen, kunnes sopimusrikkomus on asiakkaan
puolelta korjattu. • F24S tiloissa ei saa käyttää tai pitää hallussa mitään doping-aineita. •
Sopimus ei ole sidottu tiettyyn valmentajaan. Mikäli asiakkaan oma Personal Trainer on estynyt,
F24S:llä on oikeus määrätä sovittuun tapaamiseen hänen tilalleen toinen valmentaja. • Mikäli
asiakas on estynyt, tulee hänen perua sovittu harjoittelutilaisuus viimeistään 24 tuntia ennen
sovittua tapaamista, muutoin asiakkaalta veloitetaan tapaamisen hinta normaalisti. Peruutus tulee
tehdä kirjallisesti omalle Personal Trainerille.

§ 5. Vastuunrajoitus F24S ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista henkilövahingoista,
esinevahingoista ja/tai varallisuusvahingoista, ellei vahinko ole suoraan aiheutunut F24S:n
tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

§ 6. Henkilötiedot Sopimuksen teon yhteydessä asiakas on tutustunut F24S:n
tietosuojaselosteeseen. F24S säilyttää henkilötiedot tietokannassa, joka noudattaa
soveltuvan tietosuojalainsäädännön määräyksiä. Kuntokeskuksessa on ympärivuorokautinen
kameravalvonta. Kameravalvonnan nauhoituksia voidaan käyttää F24S laillisten oikeuksien
puolustamiseen sekä luovuttaa viranomaisille.

§ 7. Ylivoimainen este Mikäli asiakas on sopimuksen voimassaoloajan estynyt
käyttämästä palvelua syystä, joka ei ole ollut ennakoitavissa sopimusta tehdessä, on asiakkaalla
oikeus siirtää sopimusta eteenpäin kuusi (6) kuukautta kerrallaan, kunnes este poistuu. Asiakkaan
on välittömästi ilmoitettava F24S:lle esteestä sekä esitettävä F24S:lle kirjallinen todistus esteen
olemassaolosta (esim. lääkärintodistus).

§ 8. Sopimusrikkomus Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusta olennaisella ja korjaamattomalla
tavalla, on F24S:llä oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa.

This agreement is valid for 12 months from the signing date. The agreement is binding for the
entire agreed amount. A signed agreement will not be refunded.

§ 2. Payment The customer has an option to pay the full amount either in advance or in
agreed monthly instalments via e-invoice. If the customer has chosen to pay with e-invoice,
they agree to comply with the provisions of this agreement that address the e-invoice (§§ 10-11).
The due date for the e-invoice is always 1st of each month. If the invoice has
not been paid by the due date, the invoice will be sent to the debt collection agency, who will
send a reminder letter. The reminder letter includes a reminder fee and statutory late payment
interests.

§ 3. Provision of the service
time and date. Should the personal trainer be materially late from an agreed training session
or did not arrive at the training session, F24S has an obligation to arrange a replacement
session with the customer without additional charge. • The customer shall agree each training
session separately with their own Personal Trainer at the time suitable for them. • F24S has an
obligation to make sure that the customer’s own Personal Trainer is available at least once (1)
a month.

§ 4. Additional terms
and it cannot be transferred to another person. • The customer is personally responsible of all
training and for their own state of health being such that the customer can participate in the
activities agreed in this agreement without risk. • When visiting F24S premises, the customer
must comply with F24S rules of conduct and instructions regarding training as well as written
and oral use instructions of the equipment. The customers are expected to behave at all times
or does not follow the rules of conduct and instructions, F24S has the right to limit the time
the customer may visit the site, the customer’s use of the site generally or may suspend the
provision of the services under this agreement, until the breach of the agreement has been

Personal Trainer cannot participate an agreed training session, Fitness24Seven has a right to
arrange another trainer for the session. • In case the customer cannot participate in the agreed
training session, the customer is obliged to cancel the session at least 24 hours before the
meeting is scheduled to start. Otherwise you will be charged for the whole price of the session.
Cancellation must be done in writing to your own Personal Trainer.

§ 5. Limitation of liability
by the customer unless the damage or loss is directly caused by wilful misconduct or gross
negligence by F24S.

§ 6. Personal Data At the signing of the agreement, the customer has familiarized themselves
to the privacy policy of F24S. F24S stores personal data in a database complying with the
provisions of the applicable personal data laws. There is a 24-hour camera surveillance in the
premises. The recordings may be used to defend or enforce the legal rights of F24S and disclose
to authorities.

§ 7. Force Majeure In case the customer is hindered from using the services for a reason
which was unexpected at the time of the signing of the agreement, the customer has a right to
move the agreement six (6) months at a time until the obstacle is removed. The customer must
inform F24S of the obstacle immediately as well as to present a written proof of the existence of

§ 9. Sovellettava laki Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. E-LASKU §§ 10-11 koskee
asiakkaita, jotka ovat valinneet maksutavaksi e-laskun. Asiakas saa kuukausittain maksettavan laskun
suoraan verkkopankkiinsa. Asiakas tarkistaa laskun ja suorittaa maksun vahvistamalla laskun.

§ 8. Breach of the Agreement Should the customer be in a material and nonremedial

§ 10. E-laskusopimus Ohjeet e-laskusopimuksen tekoon saat kuntokeskuksesta

§ 9. Governing law The agreement is governed by Finnish law.

sopimuksen teon yhteydessä. Ohjeet löytyvät myös Fitness24Sevenin verkkosivuilta www.
vrk ennen ensimmäisen e-laskun eräpäivää. E-lasku tulee hyväksyä kuukausittain eräpäivään
mennessä. Lähettäjällä (F24S) tai pankilla ei ole velvollisuutta toimittaa e-laskua missään muussa
muodossa. Asiakas vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat seuraavista syistä; maksua ei
voida veloittaa aktiivisen e-laskusopimuksen puuttumisen tai e-laskun perumisen/hyväksymättä
jättämisen vuoksi asiakkaan tililtä. Näitä kuluja ovat mm. viivästyskorko, laskutuslisä,
maksumuistutus- ja perintäkulut. Näiden kulujen perinnästä vastaa perintätoimisto.

E-INVOICE §§ 10-11 only apply when members enter into a membership with payment via
e-invoice. The customer receives the invoice to their online bank. The customer checks and

§ 10. E-invoicing
When choosing an e-invoice as the payment method it is the customer’s responsibility to
activate the e-invoice agreement in their personal internet bank with F24S as the payee. F24S
provides general instructions for creating an e-invoicing agreement. It can be found from our

§ 11. E-laskusopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
E-laskusopimus on voimassa toistaiseksi. Pankilla on oikeus irtisanoa e-laskusopimus kahden
(2) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti tai verkkopankin kautta
asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa e-laskusopimus joko kirjallisesti tai käyttämällä
palvelun irtisanomistoimintoa. Irtisanomisesta huolimatta on e-laskusopimus voimassa kunnes
pankki on ehtinyt lopettaa palvelun kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan sopimus laskuttajan (F24S)
kanssa ei pääty vaikka asiakas irtisanoo e-laskusopimuksen pankin kanssa. Jokaisen asiakkaan
tulee tutustua oman pankkinsa yleisiin e-laskutuspalvelun ehtoihin.

month. F24S or the bank is not obliged to deliver an invoice to the member in any other form.
The customer is responsible for all costs caused by the following; the invoice cannot be sent
to the customer’s online bank due to lack of an active e-invoice agreement, erasing of the
collection fees. Reminder letters and debt collection letters are sent by a debt collection agency.

§ 11. Validity Period and Termination of the e-invoice permit.
The e-invoice agreement is valid until further notice. The bank has the right to cancel the

Versio: 2021.06

Internet bank. The Customer has the right to cancel the agreement with the bank in writing or
cancellation, the agreement is valid until the bank has reasonable time to terminate the service.
The customer’s agreement does not end when the customer cancels their e-invoice agreement
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.

