REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1.Regulamin określa zasady korzystania z Programu Lojalnościowego w gabinecie kosmetycznym „Studio Natural”.
2.Organizatorem Programu jest : PHU "Active Natural" Teresa Korecka
3.Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
4.Uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne, wymaga jedynie podania imienia, nazwiska oraz nr telefonu. Są to niezbędne
dane do wymiany informacji i naliczania punktów za wykonane usługi.
5.Przystępując do programu klient jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie, pod podany nr telefonu, ofert promocyjnych oraz informacji
dotyczących ilości zebranych przez Klienta punktów, jednocześnie akceptując regulamin naszego salonu.
6.Za każdą wydaną złotówkę na usługi kosmetyczne klient otrzymuje 1 Punkt.
7.Klient gromadzi Punkty za usługi lub zakupy na specjalnej, imiennej Karcie Lojalnościowej przez okres 12 miesięcy.
8.Klient otrzymuje Kartę Lojalnościową bezpłatnie.
9.Kartą Lojalnościwą posługuje się tylko jedna osoba – karta jest imienna.
10.Każdy klient sam zbiera Punkty, nie mogą być przekazywane na osoby trzecie.
11.Za zakupione bony upominkowe punkty nie będą naliczane.
12.Klient, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, jest upoważniony do dokonania ich wymiany na Nagrody .
13.Aktualne Nagrody:
400pkt - niespodzianka,
1000pkt- kupon rabatowy - "100zł" (przy wykonywanym zabiegu za kwotę min200zł)
2000pkt- kupon rabatowy "-200zł"(przy wykonywanym zabiegu za kwotę min300zł)
Po zebraniu 10 pieczątek Klient zobowiązuje się wymienić ilość nazbieranych punktów na Nagrody.

14.Wymiana Punktów na Nagrodę może nastąpić tylko w gabinecie „Studio Natural” ul. Joachima Lelewela 2/1, 16-100 Sokółłka
15.Profitową Nagrodę należy wykorzystać najpóźniej w 3 miesiącu od zakończonego cyklu 12 miesięcy.
16. Ważność punktów : 1 rok od momentu przystąpienia do programu. Po ty okresie puknty zerują się.
17. Profitowy zabieg wykonywany jest po wcześniejszej umówionej wizycie.
18. W przypadku rezygnacji z profitowego zabiegu, bez wcześniejszej informacji, Punkty ulegają unieważnieniu.
19. Po odebraniu Nagrody Klient może nadal uczestniczyć w programie.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą lub zniszczeniem Karty Lojalnościwej. W takim przypadku punkty
naliczane są na nowej karcie od początku.
21. Regulamin oraz rozpoczęcie Programu Lojalnościowego obowiązuje od 01.04.2018 r. do odwołania
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu oraz do zmian Nagród

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
24. Promocje nie łączą się.

