
Peltomäki Resortin kausikorttien ja 
sarjakorttien toimitus -ja myyntiehdot. 

1. Korttien alennuskamppanjat. Peltomäki Resortilla on oikeus muuttaa kampanja-aikoja 
niin halutessaan. Myynti tapahtuu Peltomäki Resortin verkkokaupassa. 

2. Kausikortti ja sarjakortti lunastetaan kauden alkaessa Peltomäki Resortista Peltomäki 
Wake Parkin toimisteestä Ylöjärveltä, sähköpostilla tullutta ostovahvistusta vastaan. 

3. Kausikortti 2022 on voimassa 30.4. - 28.8. välisen ajan. 

4. 10 ja 20 kerran sarjakortit sisältävät: 2 h Wakeboardia Peltomäki Wake Parkissa. Sarjakortit 
sisältävät perusvarustuksen, joka on liivi, kypärä ja aloittelijalauta (märkäpukuvuokra erikseen). 
Kortti ei ole henkilökohtainen ja kaikki kerrat voidaan käyttää erillisillä kerroilla, tai samalla 
kerralla. Kortit ovat voimassa kaksi vuotta, eli 2022 ja 2023 kausien ajan. 

5. Asiakkaan peruutusoikeus. Noudatamme kuluttajaviraston etämyyntiohjeita, joiden 
mukaan etämyynnin voi peruuttaa 14 vrk sisällä ostotapahtumasta. 

6. Wakeboard-kauden toteutuminen ja pituus. Peltomäki Resort ilmoittaa kauden 
toteutumisesta nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, sekä sähköpostitse asiakkaan oston 
yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Kauden pituus ja kaapelin aukioloajat 
vaihtelevat olosuhteiden mukaan, mutta on suunnilleen toukokuun alusta välistä elokuun 
loppuun (4kk). 

7. Kausikortin ja sarjakortin maksaminen ja hyväksytyt maksuvälineet. Korttien maksuun 
soveltuu kaikki verkkokaupassa olevat maksutavat. Jos kortin maksuun kokonaan tai osittain 
maksaa epassilla, tai liikunta seteleillä/kortilla, tulee laittaa asiasta tietoa 
reception@peltomakiresort.fi, josta saa lisätietoa asiasta. Maksuvälittäjän palveluista löytyy 
myös osa-maksumahdollisuus.

8. Force majeure. Peltomäestä riippumattomista syistä johtuvissa tapauksissa, jossa tuotetta ei 
pääse käyttämään, ei ole peruutusoikeutta. Esimerkkinä ukkosmyrsky tai covid-19-rajoitukset. 
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