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• Vakiovuoro on aina joka viikko samana viikonpäivänä, samaan kellonaikaan ja samalla kentällä. 
Vakiovuoro ei ole siirrettävissä toiseen aikaan tai paikkaan, vaan on kiinteä jokaviikkoinen tunti.  

• Vuokra pelikenttää kohden ajalla 1.8.-15.6. on hinnaston mukainen hinta. 

• Vakiovuoro on määräaikainen ja on voimassa ajalla 1.8.2022-15.6.2023. Varaaja sitoutuu vuoroonsa 
koko kaudeksi, eikä vuoroa ole mahdollista varaajan puolesta irtisanoa kesken kauden.  

• Mikäli asiakas haluaa jatkaa vakiovuoroaan myös seuraavalla kaudella, tulee siitä ilmoittaa 
kirjallisesti viimeistään toukokuussa 2022 (ennen kauden loppua). Muuten vakiovuoro vapautuu 
julkiseen myyntiin ja on vapaasti muiden varattavissa. 

• Pelivuorot maksetaan pelikerran yhteydessä vastaanottoomme. Maksamattomat vuorot tai niiden 
maksamattomat osuudet laskutetaan edeltävän kuukauden osalta seuraavan kuukauden noin 6.-9. 
päivä. Mikäli keskus joutuu laskuttamaan maksun jälkikäteen, tapahtuu se sähköpostilaskulla. 
Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole rekisterissämme, laskutamme paperilaskulla ja siitä perimme 
toistaiseksi 10 € laskutuslisää. 

• Vuorojen hinnat ovat kiinteät vakio-, osakevuorolaisille sekä irtovaraajille. 

• Mikäli ei joku kerta itse pääse pelaamaan, voi vuoron kertaluontoisesti laittaa yleiseen myyntiin. 
Keskus pyrkii jälleenmyymään ajoissa peruutetut vuorot, jolloin muilta saadut maksut vähentävät 
varaajan maksuvelvollisuutta. Jos vuoroa ei saada myytyä, vastuu kentän käyttökustannuksesta on 
aina vakiovuorolaisen. 

• Keskuksella on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi, jos keskuksen toiminta lakkaa. 

• Keskuksella on oikeus irtisanoa tämä sopimus 30 päivän irtisanomisajalla (irtisanomispäivää 
              ei lasketa mukaan), mikäli mahdollinen osakkeen omistaja ottaa vuoron omaan käyttöönsä. 

• Mikäli varaaja ei noudata tätä sopimusta, on keskuksella oikeus irtisanoa tämä sopimus  
               päättymään välittömästi. 

• Keskus pidättää itselleen oikeuden käyttää kenttää muuhunkin tarkoitukseen, kuten kilpailuihin,  
jolloin kenttämaksua ei varaajalta veloiteta. Tällaisesta varauksesta pyritään ilmoittamaan etukäteen. 

• Keskus ei vastaa kadonneista vaatteista tai omaisuudesta. 

• Varaussopimusta ei saa siirtää toiselle ilman keskuksen lupaa. 

• Varaussopimus astuu voimaan välittömästi, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoituksellaan  
sitovasti hyväksyneet. 

• Vakiovuorot ovat voimassa myös pyhinä hallin aukioloaikojen puitteissa (pl. joulupäivä 25.12.). 

• Ulkopuolisen tennisopettajan/-valmentajan kanssa saa vakiovuorolla olla enintään kaksi (2) pelaajaa. 
 

 


