
Jäsensopimuksen ehdot 

Sopimusaika
Tämä sopimus on asiakkaan ja Tampereen Kiipeilykeskus Oy, 2303654-0 
(myöhemmin palveluntarjoaja) välinen sopimus vuosijäsenyydestä.

Asiakas sitoutuu vuoden (12kk) mittaiseen jäsenyyteen palveluntarjoajan 
kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Laskutus alkaa aloituskuukaudesta, mikäli sopimus on allekirjoitettu aiemmin 
kuin 15. päivä kuluvaa kuuta. Muutoin laskutus alkaa seuraavan kuukauden 
1. päivästä.

Laskutus voi myös alkaa muutoin sovitulla tavalla esim. ennakkojäsenyys tai 
tarjouskampanjat.

Irtisanominen asiakkaan puolelta
Vuoden jäsenyyden jälkeen asiakas voi irtisanoa sopimuksen 1kk 
irtisanomisajalla ilman hyvitysmaksua. Asiakkaan tulee ilmoittaa 
irtisanomisesta kirjallisesti (esim. sähköposti)

Mikäli asiakkaalla on esittää lääkärintodistus, jonka perusteella palvelun 
käyttäminen estyy tai asiakas muuttaa pois Pirkanmaan maakunnasta, on 
asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus ilman erityisiä hyödynnetyn edun 
hyvitysvaatimuksia.

Asiakas voi myös lääkärintodistuksen tai muun pätevän syyn (päätetään 
tapauskohtaisesti) perusteella jäädyttää jäsenyytensä vähintään kolmen (3) 
kuukauden ajaksi.

Mikäli asiakas haluaa muutoin irtisanoa sopimuksen, asiakkaan tulee hyvittää 
palveluntarjoajalle saamansa hyöty. Saatu hyöty lasketaan kuukausikortin ja 
vuosisopimuksen kuukausimaksun välisenä erotuksena käytetyltä ajalta.

Esim. Asiakas on ollut jäsenenä 7k ja irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisaika 
on 1kk, joten asiakas on käyttänyt vuosijäsenyysetuaan 8kk. Vuosijäsenen 
kuukausimaksu on esimerkiksi 48e. Normaali kuukausikortti on 60e. 
Asiakkaan saama hyöty vuosijäsenyydestä on 8*60 - 8*48 = 96e. Asiakkaan 
tulee maksaa palveluntarjoajalle saamansa hyöty eli 96e.



Asiakas voi siis irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mutta joutuu 
hyvittämään saamansa hyödyn palveluntarjoajalle

Irtisanominen palveluntarjoajan puolelta:
Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi, mikäli asiakas 
laiminlyö sopimuksen ehtoja tai Tampereen Kiipeilykeskus Oy sääntöjä. 
Tällöin sovelletaan hyödynnetyn edun hyvitysvaatimusta.

Muutoin irtisanomisaika palveluntarjoajan puolelta on 1kk.

Tilojen käyttö aukioloaikojen ulkopuolella:
Asiakas voi lunastaa avainkortin, jolla hän pääsee käyttämään keskuksen 
palveluja myös aukioloaikojen ulkopuolella. Keskus on asiakkaan käytössä 
joka päivä pois lukien erikoistapahtumat, joista palveluntarjoaja ilmoittaa 
erikseen nettisivuilla http://www.tampereenkiipeilykeskus.fi

Ilmoitusvelvollisuus:
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksesta 
palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan sääntöjen muutoksesta 
asiakkaalle kirjallisesti (sähköpostitse). Kulloinkin voimassa olevat säännöt 
ovat myös luettavissa Kiipeilykeskuksessa.

Kiipeily on laji, joka sisältää vakavan vamman vaaran. Kiipeily tapahtuu 
omalla vastuulla. Palveluntarjoajan antamia sääntöjä ja toimintaohjeita tulee 
noudattaa. Ajantasaiset säännöt on nähtävissä kiipeilytiloissa. 
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kiipeilyssä tapahtuneista vahingoista.

Sopimus on henkilökohtainen.

Jäsenyyden mukana saavutat seuraavat mukavat edut:

 • Rajattomasti kiipeilyä 

 • Oma avain, joten voit käydä kiipeilemässä aukioloaikojen ulkopuolella 

 • 15 % alennus kaikista TK-shopin tuotteista (poislukien limut ja patuka  

 • Erikoistarjouksia TK-shopin tuotteista


