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 Vakiovuorojen ehdot 1.8.2022 alkaen. 

 Padel & Golf Plaza Oy pidättää oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin. Mahdolliset muutokset 
 hintoihin tai ehtoihin astuvat voimaan ilmoitushetkellä. 

 Määräaikainen sopimus (vakiovuorokausi  1.8.2022-21.6.2023  ) 

 1.  Vakiovuoron hinta määräytyy sen hetkisen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
 2.  Vakiovuoro on voimassa sopimuksen voimassaoloajan jokaisena viikkona (myös 

 juhlapyhinä) ja vuoron omistaja on velvollinen maksamaan vuoron huolimatta siitä, 
 käytetäänkö vuoroa. 

 3.  Vakiovuoroa ei voi laittaa myyntiin Playtomic-varausjärjestelmän kautta. Halutessaan 
 vuoron voi kuitenkin myydä itsenäisesti jollekin toiselle käyttäjälle. Vakiovuoron 
 varaajalla on oikeus perua yksittäinen vakiovuoro neljä (4) kertaa vakiovuorokauden 
 aikana (kaksi kertaa syyskaudella ja kaksi kertaa kevätkaudella). Vuoron peruutus 
 voidaan tehdä ainoastaan niissä tapauksissa, joissa tieto peruutuksesta tehdään 
 vähintään 48 tuntia ennen vuoron alkua. 

 4.  Yksittäisiä vakiovuoroja voi siirtää vakiovuorokauden sisällä erityisissä poikkeusoloissa. 
 5.  Pidätämme oikeuden perua yksittäinen vakiovuoro Padel & Golf Plazassa järjestettävän 

 kilpailun tai muun tapahtuman vuoksi. 
 6.  Vuorot maksetaan ennen vuoron alkua Playtomic -sovelluksen kautta. Jos asiakas jättää 

 vuoroja maksamatta säännöllisesti, pidätämme oikeuden perua vakiovuoron ilman 
 irtisanomisaikaa. 

 7.  Vakiovuoro on määräaikainen vakiovuorokausi kerrallaan ja siinä 1kk irtisanomisaika. 
 8.  Jo maksettujen vakiovuorojen maksuja ei palauteta rahana, vaan ne siirtyvät käyttäjän 

 Playtomic padeltilille saldoksi. 
 9.  Vakiovuorolaisella on oikeus perua vakiovuoro 1kk irtisanomisajalla, jos Padel & Golf 

 Plaza nostaa vakiovuoron hintoja yli 2 €/h. 

 Yritysvuorot (vakiovuorokausi  1.8.2022-21.6.2023  ) 
 1.  Vakiovuoron hinta määräytyy sen hetkisen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
 2.  Vakiovuoro on voimassa sopimuksen voimassaoloajan jokaisena viikkona (myös 

 juhlapyhinä) ja vuoron omistaja on velvollinen maksamaan vuoron huolimatta siitä, 
 käytetäänkö vuoroa. 

 3.  Vakiovuoroa ei voi laittaa myyntiin varausjärjestelmän kautta. Halutessaan vuoron voi 
 kuitenkin myydä itsenäisesti jollekin toiselle käyttäjälle. Vakiovuoron varaajalla on oikeus 
 perua yksittäinen vakiovuoro neljä (4) kertaa vakiovuorokauden aikana (2 syyskaudella 
 ja kaksi kevätkaudella). Vuoron peruutus voidaan tehdä ainoastaan niissä tapauksissa, 
 joissa tieto peruutuksesta tehdään vähintään 48 tuntia ennen vuoron alkua. 

 4.  Yksittäisiä vakiovuoroja voi siirtää vakiovuorokauden sisällä erityisissä poikkeusoloissa. 
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 5.  Pidätämme oikeuden perua yksittäinen vakiovuoro Padel & Golf Plazassa järjestettävän 
 kilpailun tai muun tapahtuman vuoksi. 

 6.  Vuoroista lähetetään lasku kuukausittain. 
 7.  Vakiovuorossa on 1kk irtisanomisaika 
 8.  Jo maksettujen vakiovuorojen maksuja ei palauteta rahana, vaan ne siirtyvät käyttäjän 

 Playtomic padeltilille saldoksi. 
 9.  Vakiovuorolaisella on oikeus perua vakiovuoro 1kk irtisanomisajalla, jos Padel & Golf 

 Plaza nostaa vakiovuoron hintoja yli 2 €/h. 
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