HEI VIERAAMME JA TERVETULOA VIERUMÄELLE!
Yrityksenne huoneistoiden käyttöön sisältyy kahdelle hengelle aluepassit, joilla pääsette
nauttimaan Vierumäen palveluista ja liikkumaan vähän enemmän.
Aluepassi sisältää seuraavat tuotteet ja palvelut;
-

Käyttöoikeusliput Urheiluhallille vierailunne ajan aukioloaikojen puitteissa
Käyttöoikeusliput uimahallille vierailunne ajan aukioloaikojen puitteissa
4 kuponkia Active Hour -tunneille (ei koske perhe- eikä erikoishintaisia tunteja)

Aluepassi on voimassa kolme kokonaista päivää. Jos etuja haluaa käyttää seurueestanne useampi, voidaan ostettu
lippu lähettää kuvakaappauksella toiseen mobiililaitteeseen. Vierailunne kestäessä pidemmän aikavälin, voitte
aktivoida aluepassin uudelleen. Urheiluhallilla käytössäsi on mm. uusittu kuntosali, 200m juoksurata sekä
temppunurkkaus. Mahdolliset välinevuokraukset sisältyvät myös aluepassin hintaan urheiluhallilta. Active hour -tunnit
ovat erilaisia ohjattuja liikuntatunteja, joita järjestetään monipuolisesti ympäri vuoden. Tunneilla ilmoittaudutaan
etukäteen Vierumäki Friends -sovelluksen kautta. Ski fee- hiihtomaksu peritään, kun hiihdetään tykkilumi -ladulla.
Yrityksenne aluepassissa tämä sisältyy myös hintaan ski fee -maksun ollessa voimassa.
Aluepassi ladataan Vierumäki Friends -sovellusta käyttäen ja myös etujen käyttö tapahtuu sovelluksen kautta.
Vierumäki Friends -mobiilisovellus on ystävä, joka opastaa; maksuttoman sovelluksen avulla tiedät, mitä Vierumäelle
tapahtuu, navigoit alueella digitaalisen kartan avulla sekä ilmoittaudut liikuntatunneille.
Osoitteesta https://vierumaki.fi/vierumakifriends löytyy lisätietoa sovellukseen liittyen. Lisäksi asiakaspalvelumme on
apunanne tarpeen vaatiessa.

LADATAKSESI SOVELLUKSEN, TOIMI SEURAAVASTI;

Lataa Vierumäki Friends -sovellus sovelluskaupasta (AppStore tai PlayStore).
Ladattuasi sovelluksen, tulee tehdä rekisteröinti. Tässä kohdin ainut tieto mikä
vaaditaan, on puhelinnumero. Syötä puhelinnumerosi ja sovellus lähettää
kirjautumiskoodin tekstiviestinä kirjaamaasi puhelinnumeroon. Monet
mobiililaitteet lukevat automaattisesti kyseisen tekstiviestin koodin, jolloin koodia ei
manuaalisesti tarvitse syöttää mihinkään vaan sovellus kirjautuu automaattisesti
sisään. Jos näin ei tapahdu, syötetään tekstiviestinä tullut koodi sovellukseen ja sen
jälkeen päästään kirjautumaan sisään.
Syötä sovellukseen nimesi (etu- ja sukunimi) tulevia ostoja varten sekä
sähköpostiosoite, johon saat kuitit ostoistasi.
Maksukortin tiedot lisätään ”Maksutavat” -valikon alle. Halutessasi voit lisätä
sovellukseen myös useamman maksukortin.
Maksukortin lisäys vaiheessa sovellus sekä korttiisi liitetty pankki testaavat yhteyden sekä maksukortin voimassaolon
katevarauksella, joka on pääasiassa 0,10€-1€. Kyseinen veloitus on siis katevaraus eikä maksu. Jos veloitus ei onnistu,
on hyvä tarkistaa, ettei verkkopankin puolelle ole asetettu kyseiselle maksukortille esimerkiksi estoa
verkkokauppaostoksiin. Maksukortti tulee olla lisättynä sovellukseen, jotta etuja pystyy käyttämään.

Yrityksesi henkilökohtaisen aktivointikoodin saat saavuttuasi huoneistoon.

