PRISER
Från 1.9.2020

Alla rättigheter förbehålles.

Normal pris

Preferenskund1

Konstuniversitetet
studerande2

Aalto-universitetet, Hanken, Aalto-universitetet, Hanken,
Helsingfors universitet:
Helsingfors universitet:
personal ch
AlumnFuksar4
studerande3

TRÄNINGSKORT (moms 10%)
Träningsngskortet innehåller gymträning, bollsporters lugna speltider samt spelare-speltider, gruppträning och rätt till att boka.
Heldagskort

12 månader
4 månader
1 månad

659 €
235 €
65 €

527 €
200 €
55 €

169 €
98 €
43 €

207 €
122 €
43 €

159 €
94 €
33 €

527 €
200 €
55 €

422 €
170 €
47 €

135 €
65 €
33 €

145 €
98 €
34 €

111 €
75 €
26 €

99 €
84 €
12 €
10 €
5€

99 €
84 €
12 €
10 €
5€

99 €
84 €
12 €
10 €
5€

99 €
84 €
12 €
10 €
5€

99 €
84 €
8€
6€
5€

Halvdagskort (Mån–Fri före kl. 15.00 och efter 20.30, Lör–Sön hela dagen*)

12 månader
4 månader
1 månad

ENGÅNGSAVGIFTER, 10 GÅNGERSKORT (moms 10%)
10 gångerskort, hela dagen
10 gångerskort, halv dag*
Engångsavgift, mån–fre kl. 15.00–20.30
Engångsavgift, halv dag*
återaktiverinskostnad (moms 24%)
VÄLKOMMEN TILL UNISPORT!
• Välkommen och bekanta dig; första gången är kostnadsfri!
• Vårt Träningskort har en 7 dagars nöjdhetsgaranti.
• Normal- och förmånskunds 12 månaders Träningskort berättigar dig till att frysa
medlemskapet för en månad under din semester.
UNISPORTS KUNDGRUPPER OCH INTYG SOM BEHÖVS
Studerande på Helsingfors universitet, Aalto-universitet och Svenska handelshögskolan3 och Konstuniversitetet2
• Registrering på webben och inloggning med HAKA-uppgifter
• Vid kundtjänsten med ett studiekort med giltig läsårsdekal/FrankApp eller ett giltigt närvarointyg från universitetet
Personal och AlumnFuxar på HU, Aalto och Hanken4
a) Anställda på universiteten
• Registrering på webben och inloggning med HAKA-uppgifter
• Vid kundtjänsten personalkort (med foto eller tillfälligt kort) eller skriftligt intyg över anställningen
(UniSports blankett på universitetets intranät) eller det senaste lönekvittot
b) De som gör civiltjänstgöring eller arbetspraktik, de som ingått ett docentavtal, stipendieforskare och gästforskare
på Helsingfors universitet, Aalto-universitetet eller Hanken
• Registrering på webben och inloggning med HAKA-uppgifter
• Vid kundtjänsten ett skriftligt intyg (UniSports blankett på universitetets intranät). Intyget begärs från personalavdelningen eller den arbetsenhet där man är i tjänst/har praktik.
c) pensionärer från Helsingfors universitet, Aalto-universitetet eller Hanken
• ett skriftligt intyg (UniSports blankett på universitetets intranät). Intyget begärs från personalavdelningen eller
den arbetsenhet där man är i tjänst/har praktik.

d) Alumngulis (mindre än 2 år sedan examen)
• Helsinki Alumni-gemenskapen: e-postadress för alumner
• Alumnföreningen vid HU: medlemskort med examensdatum eller examensbetyg eller bild på examensbetyget
• Aalto: alumnens profilsida där man kan se examensmånaden och -året
• Hanken: examensbetyg eller bild på examensbetyget
Förmånspris1
a) Övriga finska och utländska heltidsstuderande: universitet, YH
• Registrering på webben och inloggning med HAKA-uppgifter
• Vid kundtjänsten med ett studiekort med giltig läsårsdekal/FrankApp eller ett giltigt närvarointyg från universitetet
b) Övriga finska och utländska heltidsstuderande: gymnasium, yrkesinstitut
• Studiekort eller doktorandkort med giltig läsårsdekal/FrankApp eller ett giltigt närvarointyg från universitetet
d) Helsinki Alumni-gemenskapen, Alumnföreningen vid HU, Aalto och Hanken
• Helsinki Alumni-gemenskapen: e-postadress för alumner
• Alumnföreningen vid Helsingfors universitet: alumnföreningens medlemskort
• Aalto: utskriven profilsida från alumnsidan eller inloggning till profilen med mobilapparat
• Hanken: utskriven profilsida eller inloggning till profilen med mobilapparat
e) Pensionärer (andra än Aalto, Hanken eller HU)
• arbetspensionskort eller folkpensionskort.
Dessutom ber vi att man bestyrker sin identitet med identitetskort med foto.
Ovan nämnda bevis ska vara giltiga när man betalar för tjänsten för att kunden ska få tjänsten till stödpris eller
rabatterat pris. Kunden ska på begäran uppvisa beviset även vid andra tillfällen än vid registrering och betalning av
kunduppgifterna.
För UniSports tjänster är höstens läsårsdekal/närvarointyg giltigt fram till den 31 januari och vårens läsårsdekal/
närvarointyg giltigt fram till den 30 september. Giltighetstiden kan dock begränsas med ett separat tjänsteavtal, som
exempelvis faktureringsavtal med en specifik enhet eller högskola (bl.a. Konstuniversiteten).

