INSTRUKTIONER TILL MOTTAGAREN

Tyky-Kuntoseteli | Instruktioner till
mottagaren
Tyky-Motionssedeln fungerar som betalningsmedel med vilken arbetsgivaren vill stöda din
arbetshälsa. Regelbunden motion är ett effektivt sätt att upprätthålla arbetsförmåga och
välmående. Gym, ridning, racketspel, simning... Hitta din egen motionsform bland tusentals
olika användningsalternativ - eller testa en helt ny gren! En
uppdaterad sökning av de ställen var Tyky-Kuntoseteli kan
användas hittar du på vår hemsida: www.tyky.fi
Tyky-Kuntoseteli – För motion
Tyky-Motionssedeln fungerar som betalningsmedel för aktiv motion, dvs. för vanliga
motionsgrenar såsom gympa, simning, gym etc. Sedlarna kan inte användas som betalning för
t.ex. massage, solarium, behandlingar eller sidoprodukter.
Tyky-Kuntoseteli+ - För kultur och motion
Tyky-Motionssedel+ fungerar som betalningsmedel, vid sidan av de vanliga motionsgrenarna,
även för kulturell fritidssysselsättning såsom teater, bio etc. Sedlarna kan inte användas som
betalning för t.ex. massage, solarium, behandlingar eller sidoprodukter.

Hur man användar Tyky-Kuntoseteli
Skriv ditt namn tydligt på baksidan av varje Tyky-Kuntoseteli genast då du erhållit sedlarna. Vid
betalningstillfället kan betalarens identitet kontrolleras eftersom sedeln är ämnad för
förmånsmottagaren och kan därmed endast användas som betalningsmedel av den
ursprungliga innehavaren av sedeln. Sedlarna är således personliga och de kan inte användas
för att betala t.ex. familjemedlemmars eller andra personers fritidssysselsättningar.
Tyky-Kuntoseteli värde är 4€ eller 2€ och fungerar som betalningsmedel med sitt nominella
värde. Vid betalning kan flera sedlar anvärdas samtidigt eller så betalas mellanskillnaden
kontant. Pengar returneras inte för Tyky-Motionssedlar. Beroende på ställe kan man berala
engångs-, serie- eller månadsbiljetter med sedlarna. Tyky-Kuntoseteli ska användas inom
giltighetstiden som framgår av sedelns övre hörn. En sedel som förfallit kan inte användas eller
bytas ut. Motionera på tusentals olika ställen runt om i Finland med stöd av din arbetsgivare.
Uppfriskande motionsstunder!
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TYKY-MAKSUVÄLINEET
Y-tunnus 1965186-6

Urheilu- ja vapaa-ajan välineet
www.sporttori.fi
Beställ vårt nyhetsbrev så får du 10€
som du kan använda i vår nätbutik!
Sporttori är en del av RJ-Kuntoseteli Oy som erbjuder
Finlands populäraste Tyky-betalningsmedel.
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