
VAKIOVUOROSOPIMUS PADEL HOUSE 

Vakiovuorosopimuksella tarkoitetaan yhden tai useamman kenttävuoron varaamista viikoittain sovitulle 

päivälle ja kellon ajalle. Vuoron omistaja vahvistaa vakiovuorosopimuksensa ja vastaa siitä, että 

järjestelmässä on ajan tasalla olevat yhteys- ja laskutustiedot. 

1. Sopimuksen voimassaolo Vakiovuoro on toistaiseksi voimassa oleva, viikoittainen kenttävaraus. 

Vakiovuorokausi alkaa elokuun 15.päivä päättyen kesäkuun 15.päivä. Vakiovuorot ovat voimassa 

kaikkina hallin aukiolopäivinä, myös pyhäpäivinä. Kesäkaudella 16.6 - 14.8 vakiovuorot eivät ole 

voimassa, ellei niin erikseen sovita.  

 

2. Sopimuksen irtisanominen Vakiovuorosopimus voidaan irtisanoa, joko asiakkaan tai halliyhtiön 

toimesta, päättymään 60 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa kulua siitä päivästä, kun 

kirjallinen irtisanomisilmoitus on toimitettu toisen sopijapuolen tietoon. Irtisanomisaikana 

noudatetaan normaalisti tämän sopimuksen ehtoja. Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

vakiovuorot@padelhouse.fi 

 

3. Kenttävuokramaksu Vakiovuoroasiakas maksaa varaamastaan vakiovuorosta kulloinkin voimassa 

olevan kenttävuokran. Sopimuksella voidaan sopia joko: 

 

- maksusta hallin kassaan jokaisen pelivuoron yhteydessä 

- maksusta laskulla kuukausittain jälkikäteen verkkolaskuna, yrityksille, laskutuskulu 5€(sis. alv 24%)  

- maksusta laskulla kuukausittain jälkikäteen sähköpostilaskuna (laskutuskulu 5 €, sis. alv 24%)  

- maksa koko vakiovuorokausi 15.8-15.6 yhdellä laskulla 31.8.2022 mennessä, saat 250€ kassasaldoa 

varausjärjestelmäämme 

 

Laskut toimitetaan kuukauden alussa koskien edellisen kalenterikuukauden maksamattomia              

vuoroja (laskutuskulu 5€, sis. alv 24%). Kaikista maksuihin liittyvistä muutoksista, mm. hinnan 

korotuksista, halliyhtiö on velvollinen informoimaan asiakasta vähintään yhtä kuukautta (30 päivää) 

ennen muutoksen voimaantuloa. 

 

4. Vakiovuoroasiakkaan oikeus laittaa vuoro myyntiin Vakiovuoroasiakas voi laittaa vuoronsa 

myyntiin varausjärjestelmämme kautta. Tässä tapauksessa vuoro menee uudelleen myyntiin. Mikäli 

asiakkaan vakiovuoro ei mene kaupaksi, maksaa vakiovuoroasiakas peruutetun, myyntiin laitetun 

tai muutoin käyttämättä jääneen vuoron itse. 

 

 

5. Halliyhtiön oikeus peruuttaa yksittäinen vakiovuoro Halliyhtiöllä on oikeus peruuttaa yksittäinen    

vakiovuoro kilpailujen ym. hallilla järjestettävien tapahtumien vuoksi. Peruutuksesta tulee ilmoittaa 

vähintään viikkoa (7 päivää) aikaisemmin vakiovuoroasiakkaalle. 

 

6. Vakiovuoro Hinnat: 

• Voimassa olevan hinnastomme mukaan  

o Hinnat vakiovuoroille kaudelle 15.8.22-15.6.23:  

▪ Arkisin klo 6.30-16.00 24€/h  

▪ Arkisin klo 16.00-21.00 38€/h  

▪ Arkisin klo 21.00-23.30 24€/h  

▪ Viikonloppuisin 32€/h 

 

mailto:vakiovuorot@padelhouse.fi


• Tarjoamme normaaliin vakiovuorosopimukseen, jotka kestävät kesäkuun 15. päivään, 

kesäkauden (16. kesäkuu – 14. elokuu) -50% alennuksella, muuten kesäkaudesta 

veloitamme normaalin hinnan.  

• Tarjoamme myös tulevalle kesäkaudelle 1.6.2022-14.8.2022 -50% vakiovuoroa 


