Palveluehdot
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu GoBabyGo.n ilmoittautumispalvelun kautta. Ilmoittautuminen
ilmoittautumispalvelun kautta on sitova. Kertamaksulla haluava voi sopia ilmoittautumisen
sähköpostitse tai puhelimitse.
Mukaan voi ilmoittautua myös kesken kauden. Ryhmien ajankohtainen tilanne näkyy
ilmoittautumispalvelusta.
Tuntien maksaminen
Lasku tulee ilmoittautumisen yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin tai sen voi maksaa
verkkopankkimaksuna. Tunneille osallistuminen edellyttää, että lasku on maksettu eräpäivään
mennessä. GoBabyGo voi luovuttaa paikan toiselle asiakkaalle, mikäli laskua ei ole suoritettu
eräpäivään mennessä. Mikäli käynti lopetetaan kesken kauden, maksettua kausimaksua ei palauteta.
Varattu paikka vie aina toiselta asiakkaalta mahdollisuuden päästä ryhmään. Osamaksusta voi sopia
erikseen.
Osallistumisen peruuttaminen
Osallistuminen jumppaan on oikeus peruuttaa veloituksetta kaksi viikkoa ennen jumpan alkua. Tämän jälkeen
tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% osallistumismaksusta. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti osoitteeseen
info@liikutaanilosta.fi. Ilman ennakkoilmoitusta jumpasta poisjääneeltä peritään koko kauden maksu. Maksettua
kausimaksua ei palauteta, jos toiminnan lopettaa kesken kauden.
Ryhmän peruuntuminen tai muuttuminen
Ryhmän aloitus voidaan perua tai ryhmää voidaan muuttaa vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Asiasta
tiedotetaan aina sähköpostitse.
Yksittäisen tunnin peruuntuminen
Yksittäiset tunnit saattavat peruuntua yllättävän salivuoron tai ohjaajan sairastumisen vuoksi. Asiasta
tiedotetaan aina sähköpostilla ja kiireellisissä tapauksissa myös tekstiviestillä. Poisjääneen tunnin tilalle
järjestetään korvaava tunti, joko toisella aikataulussa olevalla samanlaisella tunnilla tai järjestämällä
ylimääräinen korvaava kerta. Korvaava kerta voi olla toisessa toimipisteessä ja poiketa normaalitunnin
sisällöstä.
Osallistujien poissaolo
Saman kauden aikana voi korvata poissaoloja muissa ryhmissä, jos poissaolosta on tehty ilmoitus
info@liikutaanilosta.fi viimeistään edeltävänä päivänä.
Vakuutukset
GoBabyGo.n tunnit eivät sisällä vakuutusta. Asiakkaan tulee itse huolehtia tarvittavista vakuutuksesta.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Maksupalvelutarjoaja
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7)
yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana
tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.
Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com
Verkkopankit
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7)
yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan
kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.
------------Payment service provider
Paytrail Oyj (2122839-7) acts as an implementer of the payment handling service and as a Payment
Service Provider. Paytrail Oyj will be shown as the recipient in the invoice and Paytrail Oyj will forward
the payment to the merchant.
Paytrail Oyj is an authorized Payment Institution. For reclamations, please contact the website you
made your payment to.
Paytrail Oyj, business ID 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Phone: +358 207 181830
www.paytrail.com
Netbanks
Paytrail Oyj (FI2122839) provides netbank related payment transfer services in co-operation with
Finnish banks and credit institutions. For consumer the service works exactly the same way as
traditional web payments.

