1. ELIXIA Iso Omenan arvioitu avaamisajankohta on 8.8.2020. ELIXIAlla on oikeus muuttaa keskuksen avauspäivää,
mm. remontin myöhästyessä.
2. Presale-jäsenyydellä tarkoitetaan uutta jäsenyyttä, joka on tehty ennen keskuksen avausta ennakkomyynnin aikana.
3. Ennen ELIXIA Iso Omenan avausta jäsen saa harjoitella kaikissa Espoon (kts. 3a) ELIXIA -keskuksissa 10 €/kk
maksua vastaan ELIXIA Iso Omenan arvioituun avaamispäivään 8.8.2020 saakka.
3a) Jäsenellä on käytössä ELIXIA-keskukset Espoon alueella. ELIXIA Iso Omenan avauksesta alkaen jäsenyys on
yhden (1) keskuksen kattava jäsenyys (kotikeskus ELIXIA Iso Omena). Jäsenen sitova sopimusaika alkaa keskuksen
avauksesta (12kk).
3b) Jos jäsen aloittaa jäsenyytensä vasta ELIXIA Ison Omenan avauspäivästä, saa hän kaksi kuukautta (2) ilmaista
jäsenyysaikaa jäsenyyden alkuun. Jäsenen sitova sopimusaika alkaa ilmaisen jäsenyysajan jälkeen (12 kk).
4. Jäsenyyden kotikeskusta (ELIXIA Iso Omena) ei voi vaihtaa jäsenyyden sitoumusajan (12 kk) aikana.
5. Irtisanomisehdot ja jäädytysoikeudet löytyvät ELIXIAn sopimusehdoista, jotka jäsen saa liittymisen yhteydessä.
Keskuksen avauksen siirtyminen ei ole irtisanomisperuste jäsenyydelle.
6. Maksutapa oletuksena on paperilaskutus. Jäsenen tulee itse tehdä e-laskusopimus, jotta mahdollinen laskutuslisä
poistuu. Laskutusohjeet löytyvät ELIXIA-sopimusehdoissa, jotka jäsen saa liittymisen yhteydessä. Paperilaskulisä 2,35
€/lasku.
7. Jäsen on vastuussa siitä, että antaa ELIXIAlle oikeat yhteystiedot ja sähköpostin ELIXIA Ison Omenan tiedotteita
varten. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ELIXIAlle mahdollisista muutoksista (mm. yhteystiedot).
ELIXIA Ison Omenan yhteystiedot: isoomena@elixia.fi ELIXIAn asiakaspalvelun yhteystiedot: 010 309 9214 ja chat
palvelut sivuilla www.elixia.fi.

1. The estimated opening date for ELIXIA Iso Omena is the 8th of August 2020. ELIXIA has the right to change the
opening date, for example if the renovation work is delayed.
2. Presale Membership is a new membership that is signed during the presale period before the club opening.
3. Before the opening of ELIXIA Iso Omena, the member is allowed to train in one of the ELIXIA clubs in Espoo (see 3a)
for a fee 10,00 € per month until the estimated opening date 8th of August 2020.
3a) The member may use ELIXIA clubs in the Espoo region. After the opening of ELIXIA Iso Omena the membership is
valid in one (1) club (at home club ELIXIA Iso Omena). The binding period of contract (12 months) will start on the day
ELIXIA Iso Omena opens.
3b) If the member wants to start their membership from the opening day of ELIXIA Iso Omena, they will receive two
months free training at start of their membership. The binding period of contract (12 months) will start on the day when
free training period ends.
4. The home club of the membership (ELIXIA Iso Omena) cannot be changed during the binding period (12 months).
5. The terms for termination and freeze are included in the ELIXIA terms of contract that the member will receive during
the sign-up. The postponement of the club opening is not a reason to terminate the membership.
6. The method of payment is a paper invoice. The fee for paper invoicing is 2,35 € per invoice. The paper-invoicing fee
can be avoided, when the member orders a e-invoice in his/her bank. The invoice instructions are included in the ELIXIA
terms of contract that the member will receive during the sign-up.
7. The member is responsible for giving ELIXIA the correct contact information and email address for the ELIXIA Iso
Omena newsletters. The member is obliged to inform ELIXIA any changes (for example in contact information).
Contact information for ELIXIA Iso Omena: isoomena@elixia.fi Contact information for ELIXIA Customer Service: 010
309 9214 and chat services at www.elixia.fi.

