
  

 

Tutustu ensin alla oleviin ehtoihin  

Online -itsepalveluvaraamisen sopimusehdot 

1. Tässä sopimuksessa tarkoitettu itsepalveluvaraus koostuu Etelä-Karjalan Liikuntakeskus Oy:n 

(jäljempänä Liikuntakeskus) tarjoamasta vuoronvarausjärjestelmästä, jota voidaan käyttää 

tietokoneella jossa on internetyhteys ja Netscape Navigator 4.0 tai uudempi, tai Microsoft Internet 

Explorer 4.0 tai uudempi.  

 

Käyttäjän tulee erikseen rekisteröityä Online -vuoronvarausjärjestelmän käyttäjäksi. Liikuntakeskus 

toimittaa itsepalveluvaraajalle rekisteröitymisen jälkeen palveluun liittyvän käyttäjätunnuksen. 

Käyttäessään varaajatunnusta yhdessä oikean salasanan kanssa varaaja samalla hyväksyy 

sopimusehdot. Varaaja hyväksyy kaikki sellaiset itsepalveluvaraamisessa tehdyt toimenpiteet 

itseään sitoviksi, jotka on tehty varaajan nimissä kirjoittautumalla palveluun varaajalle annetulla 

tunnuksella ja sitä vastaavalla salasanalla. Varaajan tulee säilyttää varaajatunnus ja salasana niin, 

etteivät ne joudu sivullisen haltuun. Varaaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi 

Liikuntakeskukselle, mikäli varaajatunnus ja salasana ovat joutuneet sivullisen haltuun. 

Liikuntakeskus ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että varaajatunnus ja salasana ovat 

joutuneet sivullisen haltuun. 

  

2. Varaaja vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista puhelinmaksuista ja muista 

tietoliikennekustannuksista. Varaaja vastaa laitteidensa ja ohjelmiensa toiminnasta. Liikuntakeskus 

ei vastaa asiakkaan ja Liikuntakeskuksen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden 

toiminnasta. Liikuntakeskus ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyen häiriöiden takia varaajalle 

aiheutuvista vahingoista. Liikuntakeskuksella on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen 

varaajalle, mikäli hänen käyttämänsä laitteet, ohjelmat tai tietotoliikenneyhteydet vaarantavat 

palvelun turvallisuuden.  

 

3. Liikuntakeskuksella on oikeus välittömästi keskeyttää itsepalveluvaraamisen osan tai koko palvelun 

käyttö tai jättää palvelun kautta varattu vuoro rekisteröimättä, mikäli varaaja ei noudata palvelua 

koskevia sopimusehtoja tai muulla tavalla väärinkäyttää palvelua siten, että käyttö aiheuttaa 

vahinkoa tai vahingonvaaraa Liikuntakeskukselle.  

 

4. Liikuntakeskus pidättää oikeuden muuttaa asiakkaan varaaman vuoron ajankohtaa tai varatun tilan 

paikkaa ilman etukäteisilmoitusta asiasta. Tällaisessa tilanteessa Liikuntakeskus kuitenkin pyrkii 

informoimaan asiakastaan mahdollisimman pikaisesti muutoksen jälkeen.  

 

5. Online itsepalveluvaraajalla on oikeus varata vuoroja viikon ajalle eteenpäin varaushetkestä. 

Aktiivisten varausten määrä on rajoitettu enimmillään 10 vuoroon. Liikuntakeskuksella on oikeus 

muuttaa näitä rajoja ilman eri ilmoitusta. Varaajalla on mahdollisuus perua varaamansa vuoro kello 

5.59 mennessä päivänä jona varaus on. Kyseisen ajan jälkeen, varaaja voi pyytää varauksen 

perumista puhelimitse Liikuntakeskukselta. Jos käytät varausjärjestelmää ns. julkisilta tietokoneilta 

(oppilaitokset, ym), täytyy selainohjelma sulkea varausjärjestelmän käytön jälkeen, jotta tietoturva 

säilyy.  

 

6. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja päättyy välittömästi jomman kumman osapuolen 

irtisanomisen vuoksi. Varaaja vastaa palvelun kautta tekemistä varauksistaan myös sopimuksen 

päättyessä.  



  

 

Pääset Online -varaajaksi, kun:  

1. Tulostat tämän lomakkeen 

2. Täydennät lomakkeet henkilötiedoillasi ja pyytämillämme tiedoilla  

3. Tuot täytetyt lomakkeet Liikuntakeskukseen. Ota mukaan myös henkilöllisyystodistuksesi!  

4. Liikuntakeskus toimittaa sinulle käyttäjätunnuksen  

 

Sukunimi:  

 
Etunimi:  

 
Sähköpostiosoite:  

 
Katuosoite:  

 
Postinumero:  

 
Postitoimipaikka:  

 
Puhelinnumero:  

 
Käyttäjätunnus: (liikuntakeskus täyttää)  

 
Salasana: (Vähintään 8 merkkiä pitää sis. kirjaimia ja numeroita)  

 

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi ja olen lukenut "Online -itsepalveluvaraamisen 

sopimusehdot" ja sitoudun noudattamaan niitä.  

Aika ja paikka:  

 
Allekirjoitus:  

 

Liikuntakeskuksen allekirjoitus ja leima  

 
 

 


