HINNASTO
1.9.2021 alkaen

Normaali hinta

Etuasiakashinta1

Taideyliopisto
opiskelijat2

Aalto-yliopisto,
Hanken, Helsingin
yliopisto:
henkilöstö ja
Alumnifuksit 3

Aalto-yliopisto,
Hanken, Helsingin
yliopisto:
opiskelijat 4

KAUSIKORTIT (alv 10%)
Kausikortti sisältää kuntosaliharjoittelun, pallopeliryhmien ja ryhmäliikuntatuntien ja online -tuntien sekä tallenteiden käytön ja varausoikeuden.
Kokopäiväkortti
Voimassa aina aukioloaikoina

12 kk (365 päivää)
4 kk (120 päivää)
1 kk (30 päivää)
Puolipäiväkortti*

689 €
245 €
68 €

549 €
209 €
58 €

179 €
105 €
46 €

219 €
130 €
46 €

165 €
99 €
36 €

*Voimassa ma–pe ennen klo 15.00 ja 20.30 jälkeen, la–su koko päivän

12 kk (365 päivää)
4 kk (120 päivää)
1 kk (30 päivää)

549 €
209 €
58 €

439 €
179 €
49 €

143 €
85 €
35 €

153 €
103 €
36 €

118 €
79 €
29 €

119 €
49 €
14,90 €

119 €
49 €
14,90 €

119 €
49 €
14,90 €

59 €
29 €
9€

59 €
29 €
9€

Online-kausikortti (sis. online-tunnit ja varausoikeuden sekä tallenteet)

12 kk (365 päivää)
4 kk (120 päivää)
1 kk (30 päivää)

Kertakäynti, 10-kortti (alv 10%)
10-kortti sisältää kuntosaliharjoittelun, pallopeliryhmien ja ryhmäliikuntatuntien käytön ja varausoikeuden. Kertamaksu ei sisällä varausoikeutta.

10-kortti, koko päivä voimassa aina aukioloaikoina
10-kortti, puolipäiväkortti*
Kertakäynti, ark. klo 15.00–20.30
Kertakäynti, puolipäivä*
Kortin uudelleenaktivointi tai kadonnut kortti (alv 24%)

110 €
94 €
14 €
12 €
5€

110 €
94 €
14 €
12 €
5€

110 €
94 €
14 €
12 €
5€

90 €
76 €
12 €
10 €
5€

Kaikki oikeudet pidätetään.

TERVETULOA UNISPORTIIN!
•
•
•
•
•

Tervetuloa tutustumaan; ensimmäinen kerta maksuton!
Kausikortissamme on 7 päivän tyytyväisyystakuu.
Normaali- ja etuasiakashintaisiin 12 kuukauden kausikortteihin sisältyy yhden (1) kuukauden lomajäädytys.
Kausi ja 10-kortin voimassaolo alkaa ensimmäisestä käyttökerrasta tai viimeistään 30 päivää ostohetkestä.
Online-kortin voimassaolo alkaa ostohetkestä.
Todistukset alennettuihin hintoihin oikeuttavista asiakasryhmistä 1,2,3,4 lueteltu verkkosivuillamme ja
kääntöpuolella.

90 €
76 €
10 €
8€
5€

UniSportin asiakasryhmät ja tarvittavat todistukset
Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin opiskelijat 4 ja Taideyliopiston opiskelijat2
Perustutkinto-opiskelijat / jatko-opiskelijat / vaihto-opiskelijat
• Netissä: rekisteröityminen ja kirjautuminen HAKA-tunnuksilla
• Asiakaspalvelussa: voimassaoleva opiskelijakortti, FrankApp tai yliopiston läsnäolotodistus
Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin henkilöstö3
a) Em. yliopistojen työntekijät
• Netissä: rekisteröityminen ja kirjautuminen HAKA-tunnuksilla
• Asiakaspalvelussa: henkilökuntakortti (kuvallinen tai väliaikainen) tai kirjallinen todistus työsuhteesta
(UniSportin lomake yliopiston intranetissä) tai viimeisiin palkkakuitti
b) Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa tai Hankenissa siviilipalvelusta tai työharjoittelua suorittavat,
dosenttisopimuksen tehneet, apurahatutkijat sekä vierailevat tutkijat
• Netissä: rekisteröityminen ja kirjautuminen HAKA-tunnuksilla
• Asiakaspalvelussa: kirjallinen todistus (UniSportin lomake yliopiston intranetissä). Todistus pyydetään
henkilöstöosastolta tai työyksiköstä, jossa suorittaa palvelusta/harjoittelua.
c) Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Hankenin eläkeläiset
• kirjallinen todistus (UniSportin lomake yliopiston intranetissä). Todistus pyydetään henkilöstöosastolta tai
työyksiköstä, jossa ollut työsuhteessa.
d) Alumnifuksi (alle 2 vuotta valmistumisesta), ALENNUS KAUSIKORTEISTA, muut tuotteet etuasiakashintaan.
• Helsinki Alumni -yhteisö: alumnisähköposti
• Helsingin yliopiston alumni ry: jäsenkortti, jossa lukee myös valmistumispäivämäärä tai tutkintotodistus tai kuva
tutkintotodistuksesta
• Aalto: alumnin profiilisivu, jossa näkyy valmistumiskuukausi ja vuosi
• Hanken: tutkintotodistus tai kuva tutkintotodistuksesta
Etuasiakashinta1
a) Muut koti- ja ulkomaiset päätoimiset opiskelijat (yliopistot, amk, lukio, opistoaste)
• Voimassaoleva opiskelijakortti, jatko-opiskelijakortti, FrankApp tai läsnäolotodistus
b) Helsinki Alumni -yhteisö, Helsingin alumniyhdistys, Aalto-yliopiston sekä Hankenin alumnit
• Helsinki Alumni -yhteisö: alumnisähköposti
• Helsingin yliopiston alumni ry: alumniyhdistyksen jäsenkortti
• Aalto: printattu profiilisivu alumnien sivulta tai kirjautuminen mobiililaitteelta profiilisivulle
• Hanken: printattu profiilisivu alumnien sivulta tai kirjautuminen mobiililaitteelta profiilisivulle
c) Eläkeläiset (muut kuin Aalto, Hanken tai HY)
• työeläke- tai kansaneläkekortti
Lisäksi pyydämme todistamaan henkilöllisyyden kuvallisella henkilökortilla.
Edellä mainittujen todistusten tulee olla voimassa, kun palvelu maksetaan, jotta saat palvelun tuettuun tai
alennettuun hintaan. Pyydettäessä tulee esittää todistus muutoinkin kuin asiakastietojen rekisteröinti- tai
maksuvaiheessa.
UniSportin palveluita koskien syksyn lukuvuositarra/läsnäolotodistus on voimassa 31.1. saakka ja kevään
lukuvuositarra/läsnäolotodistus 30.9. saakka. Voimassaoloaikaa voidaan kuitenkin rajoittaa erillisellä
palvelusopimuksella, kuten esimerkiksi yksikkö- tai korkeakoulukohtaisella kausikorttien laskutussopimuksella
(mm. Taideyliopisto).

