
  Palveluehdot 

1. Uudet käyttäjät 

Voit rekisteröityä jäseneksi ostamalla jäsenyyden LUT-Shopista. Asiakastietoja 
käytetään ainoastaan MOVEOn toiminnassa, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille 
tahoille. Rekisteröitymällä asiakas hyväksyy palveluehdot. 

2. Palvelun ostamiseen oikeutetut 

MOVEOn palvelut ovat avoinna kaikille päätoimisille korkeakouluopiskelijoille, 
korkeakoulujen henkilöstölle, YAMK ja maisteriohjelmien opiskelijoille, sekä 
vaihto-opiskelijoille 

3. Vakuutus 

MOVEOn palvelut eivät sisällä vakuutusta. Asiakkaan tulee huolehtia 
tarvittavasta tapaturmavakuutuksesta itse. 

4. MOVEOn velvollisuudet 

• MOVEO tarjoaa monipuolisen tarjonnan laadukkaita liikuntapalveluita 
edistääkseen hyvinvointia. MOVEO huolehtii siitä, että liikuntatilat ja 
välineet ovat asianmukaisessa kunnossa, sekä käyttäjille turvalliset. 

• MOVEO ei ota vastuuta liikuntatiloissa tapahtuneista henkilövahingoista 
ja aineellisista vahingoista, jotka koskevat kävijöitä tai heidän 
henkilökohtaista omaisuuttaan, ellei vahinko ole tapahtunut 
palveluntarjoajan tuottamuksen johdosta. 

• Palveluntarjoajat pidättävät oikeuden muuttaa palvelun käyttöehtoja, 
sisältöä, toimintaa, rajoittaa tunneille osallistujien määrää ja perua 
tunteja vähäisen osallistujamäärän tai muun syyn takia ilman 
korvausvelvoitetta. MOVEOn palveluiden peruutukset ohjaajan estymisen, 
tilateknisten syiden tai muiden esteiden vuoksi ilmoitetaan MOVEOn 
viestintäkanavissa. MOVEO ei vastaa virheistä tai toimintakatkoksista, 
jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen 
toimista. 

5. Asiakkaan velvollisuudet 

• MOVEOn palveluja käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan 
kulloinkin voimassa olevia MOVEOn palveluehtoja. Ehdot ovat saatavilla 
verkkokaupasta oston yhteydessä sekä MOVEOn Facebook-sivuilta. 



Palveluehtojen muutoksista tiedotetaan asiakaspalvelupisteissä ja 
MOVEOn viestintäkanavissa. 

• MOVEOn kulkutägi ja liikuntatunneille osallistumaan oikeuttavat tarrat 
ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. 

• Osallistuessaan palveluihin asiakkaalla tulee olla voimassa oleva 
jäsenyys. 

• Jos asiakas ei pääse varaamalleen tunnille, tulee tunti perua 
varauskalenterin kautta. Toistuvat käyttämättä jätetyt tuntivaraukset 
voivat aiheuttaa rajoituksia asiakkaan oikeuteen tehdä varauksia. 

• Liikuntapalveluita käyttäessä tulee toimia huomaavaisesti muita liikkujia 
kohtaan ja noudattaa MOVEOn ilmoittamia ohjeita sekä toimia 
turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

• Jos asiakas huomaa kuntosalilla tai ryhmäliikuntatunneilla rikkoutuneita 
välineitä, häiriökäyttäytymistä tai muuta poikkeavaa on asiasta 
ilmoitettava mahdollisimman nopeasti MOVEOn henkilökunnalle. 

• Mikäli asiakas rikkoo MOVEOn harjoitteluvälineitä tahallaan, hän on 
velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti. 

6. MOVEOn palveluiden peruminen 

• MOVEOn jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toisen 
henkilön käyttöön. Liittymismaksua ei palauteta. 

• Mikäli MOVEOn järjestämä yksilö-tai ryhmäpalvelu joudutaan perumaan 
ohjaajan tai muun tapahtuman vuoksi, ilmoitetaan asiasta 
varauskalenterissa https://moveo.avoinna24.fi vähintään 3 tuntia ennen 
tunnin alkua. Poikkeustapauksissa (äkillinen sairastuminen, 
loukkaantuminen tai tekninen ongelma) peruminen saatetaan ilmoittaa 
myöhemmin. 

• Mikäli jonkin ryhmäpalvelun kävijämäärä on toistuvasti alle 3 henkilöä, 
voidaan tunti poistaa varauskalenterista. 

• Yhteiskäyttötunteja joiden järjestäjänä toimii toinen taho (esim. Rock the 
Pole) koskevat palveluntarjoajien omat käyttöehdot 

• Poikkeuksellisissa tapauksissa liikuntatilat saatetaan joutua sulkemaan 
kevät-/syyskaudella. 

  

Palveluehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

Liikunnan iloa! 

 

 

 



 Terms of Service 

1. For new users of services 

You can register as a MOVEO client in the LUT-Shop. Client 
information is used only for MOVEO activities and will not be given to 
third parties. By registering, the client agrees to the Terms of 
Service. 

2. Membership prerequisites 

To become a member, one must be a full-time higher education 
student, a member of the university staff (LAB University of Applied 
Sciences or LUT University), a Master’s degree student or an 
exchange student. 

3. Insurance 

MOVEO services do not include insurance coverage.  Clients must 
themselves take care of acquiring any needed accident insurance. 

4. MOVEO’s responsibilities 

• MOVEO offers a diverse range of quality fitness services to 
promote well-being and ensures that the facilities and 
equipment are in proper working order and safe for users. 

• MOVEO is not responsible for personal injuries or material 
damage occurring in it’s facilities to visitors or to their 
personal property unless the incident occurred as a result of 
negligence on the part of the service provider. 

• MOVEO reserves the right to change the Terms of service, 
service contents and actions, limit the number of participants 
in a class or cancel services due lack of participants or other 
reason without reimbursement. Cancellations of MOVEO 
services due to obstruction of an instructor, an issue with 
facilities or a force majeure will be announced via MOVEO 
information channels. MOVEO is not responsible for errors or 



problems caused by force majeures or third-party actions 
regarding any MOVEO service.  

5. User’s responsibilities 
• Ny using the services provided by MOVEO the customer 

commits to following valid MOVEO terms of service. Terms of 
service are available in customer service points and MOVEO 
FACEBOOK site. Changes in the terms of service will be 
announced at customer service points and MOVEO FACEBOOK 
site. 

• MOVEO’s membership card and tag are personal and are not to 
be given to third parties. 

• When attending an instructed class, the client must have a 
valid membership card. 

• If client is not able to attend a reserved class, reservation must 
be canceled in the reservation system. If client repetitively 
does not attend reserved classes restrictions to services may 
be applied. 

• One must respect others when using sport services and follow 
the rules issued by MOVEO. 

• If a client finds any of the material in the sports facilities to be 
out of order, disturbing behavior or something else 
exceptional, MOVEOs personnel is to be informed ASAP. 

• Customer must take safety into consideration while working 
out. 

• If the client brakes MOVEOs´ sport equipment, client is 
responsible to compensate them to MOVEO. 

6. Cancellation of services by MOVEO 

• MOVEOs’ membership card is personal. The paid MOVEO fee is 
not refundable.   

• Individual or group services that are cancelled by the 
instructor/trainer or due to some impediment will be 
announced on the reservation web 
page https://moveo.avoinna24.fi at least 3 hours before the 
start.  In force majeure cases (such as sudden illness, injury or 
technical problems), the cancellation may occur later. 

• If the number of participants on a group service is repeatedly 
below 3, the service may be removed from the selection. 



• On the classes that are organized by third-parties, organizers’ 
terms of service are applied 

• In exceptional cases, sports facilities may need to be shut 
down during the sports season (e.g. for repairs or 
maintenance work). 
  
Terms of services are valid until further notice. 

         Enjoy the sport! 

  

 

  

 


