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ARVOISA JNAREENAN VAKIOVUOROASIAKAS !
HALLIKAUSI 2020-21
Tervetuloa hallikaudelle syksy 2020... kevät 2021.
VAKIOVUOROKAUSI
Vakiovuorokausi on hallikauden mittainen eli alkaa la 15.8.2020 ja päättyy ma
31.5.2021. Kautta ei voi lyhentää. Pelaamattomat tunnit voi laittaa ns. myyntiin kts.
kohta tuntien peruutus/tuntipankki.
TUNTIHINNAT
Tulevalle kaudelle on tehty tenniksen osalta pientä hinnan tarkistusta. Parhaiten
tietoja hinnoistamme löydät internet sivuiltamme: www.jarkkonieminenareena.fi,
kohdasta hinnasto.
LASKUTUS
Syksyn vakiovuoroista lähetämme oman laskun, jonka voi maksaa yhdessä tai
kahdessa erässä. Samoin lähetämme kevään vakiovuoroista yhden laskun, jossa
kaksi eräpäivää.
Lähetämme laskut meilitse siihen osoitteeseen, joka on toimitettu asiakkaan omiin
tietoihin hallin järjestelmään. Erittäin tärkeää on pitää yhteystiedot ajan tasalla!
Laskut tulee maksaa maksuehtojen mukaisesti käyttämällä AINA laskulla
näkyvää VIITETTÄ sekä laskulla olevaa TILINUMEROA.
Muistutukset ja perintään liittyvät asiat hoitaa tilitoimisto Tili-Avekki.
HYVITYKSET POIKKEUSTAPAUKSISSA
Hallissa noudatettavan hyvityskäytännön löydät sopimusehtojen kohdasta
”Tuntien peruutus / tuntipankki”.
Mikäli asiassa on jotain epäselvyyttä ottanet heti yhteyttä puh. 040 5206666 / Hurme.
MÄÄRÄAIKAISEN TUNTIVARAUKSEN SOPIMUSEHDOT
Nämä sopimusehdot koskevat Impivaaran Tenniskeskus Oy:n hallista ns.
vakiovuoroiksi varattuja vuoroja. Hallin markkinointi nimi on Jarkko Nieminen
AREENA.
MAKSUT

Tunnin varaaja sitoutuu vastaamaan tuntivuokran maksamisesta sopimuslaskuissa
olevien maksuehtojen mukaisesti. Maksuvelvollisuus jatkuu koko sopimuskauden ja
on voimassa tunnin käyttämättä jättämisestä huolimatta.
TUNTIEN PERUUTUS / TUNTIPANKKI
1. Mikäli viikoittainen pelitunti joudutaan peruuttamaan Impivaaran Tenniskeskuksen
toimesta, tulemme palauttamaan peruutetun vuoron tuntivuokran pankkitilille tai
voidaan summa siirtää tuntipankin saldoihin. Syyskauden hyvitykset maksetaan
seuraavan vuoden tammikuun kuluessa ja kevätkauden hyvitykset maksetaan
kuluvan vuoden kesäkuun kuluessa.
2. Mikäli varaaja ei itse pääse pelaamaan tuntiaan normaaliin aikaan ja hän ilmoittaa
siitä 24 tuntia ennen pelitunnin alkua, lisätään hänen ns. tuntipankkiin ko. tunnin
normaalihinta. Tuntipankkiin kertyvää saldoa voi käyttää vain maksettaessa
yksittäisiä pelivuoroja.
TUNTIPANKIN SALDON VOIMASSAOLO
Tuntipankkiin kertyvä saldo on voimassa seuraavan kauden alkuun eli 15.8. asti.
Mikäli asiakas jatkaa vakiovuoroaan 15.8. alkavalla kaudella saa hän jatkoaikaa
tuntipankin saldon käytölleen 31.12. asti. Tuntipankin saldoa ei voi käyttää uuden
vakiovuoron maksamiseen.
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Tunnin varaaja sitoutuu noudattamaan yleisiä järjestyssääntöjä ja hallin omistajan
erillisiä määräyksiä.
SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO
Nämä sopimusehdot astuvat voimaan tunnin varaajan maksaessa sopimuslaskujen
ensimmäisen erän ja ovat voimassa ko. laskuissa olevan sopimuskauden ajan.
Tervetuloa Viihtymään Jarkko Nieminen Areenalle!
ystävällisin terveisin,
IMPIVAARAN TENNISKESKUS OY
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