Lillelapse mängustuudio püsikliendiprogrammi tingimused

1) Püsikliendiprogramm on välja mõeldud tänamaks meie kõige lojaalsemaid kliente, kes on
korraldanud meie mängustuudios juba mitmeid sünnipäevi.
Arvesse lähevad vaid peod, mille väljaminek on tehtud ühe leibkonna poolt! See tähendab, et
kui näiteks kaks sõbrannat pidasid oma lähestikku sündinud laste sünnipäevi koos, oli juba tegu
kulude jagamisega erileibkondade vahel ja selline pidu antud püsikliendiprogrammi ei kuulu.
2) Soodustuse arvutamisel lähtume eelnevate pidude maksumusest ehk meile makstud summast.
Näiteks: olete ostnud aja jooksul 4 pidu maksumustega: 179.-, 199.-, 249.- ja 239.- eurot.
Siis viienda peo 50% soodustuse saamiseks arvutatakse kõigepealt nende summade keskmine
179+199+249+239=866/:4= 216.50 EUROT.
Viienda peo saate sellest meile tänaseks keskmiselt makstud summast poole odavamalt.
216.50/:2=108.25
Kui soovite nüüd valida 249-eurose peopaketi, saate selle hoopis hinnaga 140.75 eurot. ( 249108.25=140.75)

3) Täpselt samamoodi toimitakse ka tasuta ehk 10. peo arvutamisel. Arvesse läheb 9 meie juures
korraldatud peo maksumus – jah, ka see 5. pidu, mille eest maksate poole vähem.
Seda sama näidet edasi arendades: 179+199+249+239+140.75 ja oletame, et ülejäänud 4 pidu maksid
kõik 199 eurot, tuleb arvutuskäik järgmine:
179+199+249+239+140.75+199+199+199+199=1802.75/:9 = 200.30 eurot. See ongi teie 10. peo
soodustus!
Kui valitav peopakett maksab vähem, siis vahe ei kuulu hüvitamisele, kui maksab rohkem, tuleb
puuduolev summa tasuda. Näiteks, kui otsustate 10. peoks valida 249-eurose peopaketi, peaksite
antud näite puhul selle eest tasuma vaid 48.70 eurot.

4) PALUN PANE TÄHELE! Me anname selle sooduse rendihinnale tingimusel, et
5. peo puhul tellitaks meilt tooteid-teenuseid vähemalt 125 euro eest
10. peo puhul tellitaks meilt tooteid-teenuseid vähemalt 250 euro eest
Tellitavate lisateenusteks võib olla catering, pehme jäätise masina rent, õhupallid ja täiendavad
kaunistused. Fotograa fiteenus ei lähe siinkohal arvesse.

5) Seda, mitmes pidu tal on, jälgib klient ise. Teete broneeringu nagu tavaliselt ja kirjutate
märkuste lahtrisse, et teil on õigus 5. või 10. peo soodustusele.
Teeme omapoolsed kontrollid ja arvutused ning vormistame arve vastavalt püsikliendi
soodusprogrammile õigeks.
6) Meil on õigus küsida laste sünnitunnistust. Palume mõistvat suhtumist :)

