
   

 

 

 

Arena Center Myllypuron padelin vakiovuoron sopimusehdot 

1. Vuokralleottaja voi laittaa myyntiin vakiovuoronsa, mutta on velvollinen maksamaan sen, ellei sitä hänen 

poissaollessaan saada vuokratuksi muille asiakkaille. 

2. Mikäli myynnissä ollut vuoro saadaan vuokrattua, mutta sen ostanut asiakas peruu vuoron vähintään 24 

tuntia ennen vuoron alkua, niin vuoro palautuu myynnissä olevana alkuperäiselle vakiovuoron omistajalle. 

3. Vuokralleottajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi, mikäli vuokralleantaja joutuu 

korottamaan tuntimaksuja. 

4. Vuokralleottaja sitoutuu heti suorittamaan korvauksen vahingosta, jonka hän tai hänen toimestaan 

tunnilla pelannut henkilö on vuokralleantajan omaisuudelle aiheuttanut. 

5. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa vuokrata kentät vuokralleottajan varaamana 

aikana muuhun tarkoitukseen (esim. kisat), jolloin tältä ajalta ei vuokralleottajalta myöskään peritä 

vuokraa. 

6. Arena Center Myllypuron padelkentän vakiovuoron voi maksaa kuluvan kuukauden aikana 

verkkomaksuna nettivaraimessa www.smash.fi sivustolla kohdassa Omat varaukset. Vuoron voi jättää myös 

laskutettavaksi, jolloin laskuun lisätään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä (v. 2022 4,50€). 

Vakiovuorojen laskutuskausi on 1 kalenterikuukausi. Laskutuspäivä on kuukauden ensimmäinen arkipäivä, 

jolloin kaikki maksamattomat vuorot laskutetaan.  

7. Vuokralleottaja on velvollinen huomauttamaan virheellisestä laskusta Finland Tennis Oy:lle 7 vrk:n sisällä. 

8. Vakiovuorot ovat voimassa hallin aukiolojen mukaisesti. Vakiovuoron haltija on itse velvollinen ottamaan 

selvää hallin aukioloajoista myös esim. juhlapyhinä. 

9. Sairaus- tai loukkaantumistapauksissa vakiovuoron hinta voidaan hyvittää ainoastaan, jos sairausaika on 

yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa ja vuokralleottaja toimittaa lääkärintodistuksen vuokralleantajalle. 

10. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden palauttaa etukäteen maksetun vuoron summan 

varainjärjestelmän asiakastilin saldolle (ei asiakkaan pankkitilille) mikäli vuoro joudutaan perumaan 

vuokralleantajasta riippumattomista syistä (esim. pandemia). 

11. Vakiovuorosopimus on voimassa toistaiseksi ja sen voimassaolo jatkuu ilman sopimuksen uusimista 

seuraavalla sisäkaudella, kunnes sopimus irtisanotaan. Vakiovuorosopimus ei kuitenkaan ole voimassa 

kesäkaudella. Mikäli vuokralleottaja haluaa irtisanoa vakiovuoronsa kesken vakiovuorokauden, tulee se 

tehdä kirjallisesti maaliskuun loppuun mennessä neljän (4) viikon irtisanomisajalla. Kesällä, 

vakiovuorokausien välissä irtisanominen seuraavalle kaudelle tulee tehdä kesäkuun loppuun mennessä. 

Vakiovuoron haltijoille ilmoitetaan sähköpostilla edellisen vakiovuorokauden päätyttyä seuraavan 

vakiovuorokauden alkamis- ja päättymispäivä. 

12. Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden sopimuksen irtisanomiseen neljän (4) viikon 

irtisanomisajalla. 

13. Vuokralleantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, mikäli 

vuokralleottajan vakiovuorolasku on maksamatta. 

14. Vakiovuoron haltija on maksuvelvollinen hoitamaan koko vuoron hinnan. 

15. Alaikäinen vakiovuoron haltija on velvollinen pyytämään vanhempansa allekirjoituksen sopimukseen. 

 


