
 

 

Jyrätien liikuntahallit Oy:n varausehdot  

 

1. Tuotteiden voimassaoloaika 
Irtovuorot voimassa 30 päivää osto hetkestä (arki 06-16, arki 16-22.30 ja viikonloppu la-su). 

10- kortti voimassa 365 päivää ostohetkestä.  

 

2. Aukioloajat ja kulkeminen  
Sulkapallohalli on avoinna kulkuavaimen tai ovikoodin haltijalle joka päivä klo 06–22.30 edellyttäen, 

että olet ostanut sulkapallotunnin ja varannut sen. Kulkuavain tai koodi on käytettävä avainlukijassa 

sisään tullessa. Näin teet sisäänkirjautumisen oikeaoppisesti. Toimisto on auki ma-ti klo 16–19. 

Saapuessasi halliin toimiston ja ulko-oven ollessa kiinni, ulko-ovesta ei saa päästää sisälle muita 

kuin samaan peliporukkaan kuuluvat henkilöt. Näin vältämme väärin käytöksiä. Mikäli epäilet 

jonkun pelaavan ilman varausta, ilmoitathan siitä toimistonväelle.  

 

3. Arvoesineet ja löytötavarat  
Arvoesineitä ei kannata jättää pukukoppiin. Suosittelemme jättämään arvoesineet kotiin tai 

ottamaan ne mukaan kentän laidalle. Löytötavaroita voi kysellä toimistolta. Jyrätien liikuntahallit 

Oy ei vastaa kävijän kadonneesta omaisuudesta.  

 

4. Väärinkäyttö/häiritsevä käytös 
Sulkapallohalliin on oikeutettuja tulemaan ne henkilöt, jotka ovat varanneet pelivuoron. 

Normaalisti 4 henkilöä / kenttä. Jos olet varannut yhden kentän yhdeksi tunniksi, sinulla on oikeus 

pelata yksi tunti yhdellä kentällä. Ei yliaikaa, vaikka tämä houkuttelisi hiljaisempana aikana. Ei 

myöskään ole sallittua pelata kahdella kentällä, jos olet maksanut vain yhdestä kentästä. Perimme 

tupla maksun, mikäli asiakas pelaa ilman pelioikeutta. Vuorot vaihtuvat summerin soitua. Kenttien 

1–4 vuorot alkavat tasatunnein ja kenttien 6–9 puolelta. Ei ole asiallista mennä notkumaan kentille, 

mikäli edellinen porukka on vielä pelaamassa ja summeri ei ole vielä soinut. Päihteiden käyttö ja 

asiaton oleskelu jyrätien liikuntahallin tiloissa on kielletty. Kuntosalitilojen käyttö on ehdottomasti 

kielletty ilman siihen oikeuttavaa lupaa. Kuntosalilla on oikeus periä korotettu kertamaksu (20 €), 

mikäli heidän tilojaan käytetään ilman siihen oikeutettua lupaa. Kuntosali on eri yritys kuin Jyrätien 

liikuntahallit oy. Mikäli havaitset häiritsevää käytöstä, ilmoitathan siitä toimistonväelle.   

 

5. Turvallisuus  

Pelaaja vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi pelata turvallisesti. 

Jyrätien liikuntahallit oy ei vastaa pelaajan loukkaantumisesta tai sairastumisesta. Akuutin 

tapaturman sattuessa soita 112.  

 

6. Korvausvelvollisuus  
Mikäli asiakas vahingoittaa jyrätien liikuntahallit Oy:lle kuuluvaa omaisuutta on hän velvollinen 

korvaamaan vahingon. Asiakas on tietoinen, että jyrätien liikuntahallilla on tallentava video- ja 

kulunvalvonta.  

 

7. Kohteliaisuus  

Noudatetaan hyviä käytös tapoja niin kaikkien on mukavampi pelata. Pidäthän siisteydestä huolta, 

mikäli sotket niin siivoa.  


