Aurinko Golf Oy:n kausipelaamissopimuksiin sovellettavat sopimusehdot

1.

Yleistä

1.1.

Sopimusehdot ovat osa sopimusta Aurinko Golf Oy:n ja sopimuksen tehneen henkilön
(myöhemmin pelaaja) välillä.

2.

Kausipelaaminen

2.1.

Kausipelaamissopimuksella pelaaja saa pelata sopimuskauden ajan ilman erillistä kierrosmaksua
Aurinko Golf Oy:n kentillä.

2.2.

Kilpailuista ja tapahtumista pelaaja maksaa ”pelioikeuden omaavan” -alennetun hinnan.

2.3.

Pelaaja sitoutuu noudattamaan Aurinko Golf Oy:n ja Golfliiton sääntöjä ja ohjeita pelaamiseen
liittyen.

3.

Varausoikeudet

3.1.

Pelaaja saa varausoikeuden peliajoille varausjärjestelmään.

3.2.

Pelaaja saa varata peliaikoja kuluvalle päivälle ja lisäksi neljälle päivälle etukäteen.

4.

Maksut

4.1.

Pelaaja on sitoutunut vastaamaan kausipelaamisen kuukausimaksuista Aurinko Golf Oy:n
hinnaston mukaisesti.

4.2.

Kausipelaamisen kuukausimaksut laskutetaan vuosittain kahdeksalta kuukaudelta.

4.2.1.

Laskutuskausi on maaliskuusta lokakuuhun.

4.2.2.

Aurinko Golf Oy:n kenttien aukiolo ei vaikuta laskutuskuukausiin. Kenttiä pidetään avoinna säiden
mukaan.

4.3.

Mikäli pelaaja allekirjoittaa sopimuksen maaliskuun jälkeen, laskutetaan ensimmäisen
kuukausilaskutuksen yhteydessä kuukausierät, jotka ovat erääntyneet maaliskuusta alkaen.

4.4.

Kausipelaamisen kuukausimaksujen eräpäivä on kuukauden 5. päivä.

4.5.

Kuukausimaksuja ei voida yksipuolisesti muuttaa kesken laskutuskauden.

4.6.

Seuraavaa vuotta koskevista muutoksista kuukausimaksuihin tulee Aurinko Golf Oy:n ilmoittaa
viimeistään 30.11. mennessä sähköpostitse.

4.7.

Pelaaja sitoutuu ottamaan vastaan kuukausimaksut vastaan e-laskuna.

4.8.

Jos pelaajan kuukausimaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, pelaajalla ei ole pelioikeutta
niin kauan kuin maksu on maksamatta.

5.

Sopimuskausi

5.1.

Sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä kuluvan vuoden loppuun saakka.

5.2.

Sopimus kuitenkin jatkuu aina vuoden kerrallaan määräaikaisena, mikäli sopimusta ei sanota irti
kirjallisesti viimeistään 31.12. mennessä.

6.

Sopimuksen irtisanominen

6.1.

Pelaajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman erillistä syytä milloin tahansa. Irtisanominen astuu
voimaan aina seuraavan vuoden laskutuskauden alusta.

6.2.

Irtisanominen on tehtävä aina todistettavasti kirjallisesti joko toimisto@aurinkogolf.fi tai Aurinko
Golf Oy, Vengantie 58, 21110 Naantali

6.3.

Aurinko Golf Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli pelaaja rikkoo
olennaisesti Aurinko Golf Oy:n pelaamisesta antamia ohjeita tai määräyksiä vastaan, eikä
huomautuksesta huolimatta viipymättä korjaa menettelyään, tai mikäli menettely on toistuvaa tai
muutoin törkeäksi katsottavaa, tai mikäli pelaajalla on kaksi kuukausierää maksamatta, jolloin jo
maksettuja eriä ei palauteta.

7.

Sopimuksen siirto

7.1

Pelaaja voi siirtää tämän sopimuksen toiselle pelaajalle terveydellisistä syistä (lääkärin todistus)
tai pysyvästä esteestä pelaamiselle (muutto paikkakunnalta).

8.

Sopimuksen tekeminen

8.1.

Kausipelaamista koskeva sopimus voidaan tehdä myös sähköpostitse toimittamalla allekirjoitettu
sopimus sähköpostin liitteenä toiselle sopijaosapuolelle, jolloin näin allekirjoitettu sopimus on
yhtä pätevä ja sitova kuin, jos se olisi allekirjoitettu samanaikaisesti sopijaosapuolten läsnä
ollessa, tai myös sähköisen tunnistautumisen avulla verkkopankkitunnuksilla tai muulla
vastaavalla hyväksytyllä tunnistautumistavalla.

9.

Erimielisyyksien ratkaisu

9.1.

Kausipelaajasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ja riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla.

9.2.

Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

