Ainutlaatuinen
Jenora Designin kanta-asiakkuus
Tule Jenora Designin ystävien eli ainutlaatuisten joukkoon!
Ostamalla jäsenyyden saat:
1. Pääsyn Ainutlaatuisten omalle verkkosivulle,
josta näet ajankohtaiset etuudet ja kampanjat sekä yhteistyökumppanit
2. Pysyviä etuja Jenora Desingilta:





Passikuvasta aina -5€ alennus normaalihinnasta
Kuvausmaksusta aina -5€ alennus* normaalihinnasta
Valokuvat omista digikuvistasi aina -10% normaalihinnoista
Valokuvaamon korttien ja adressien normaalihinnasta aina -10%

3. Vaihtuvia etuja Jenora Designilta:
Kuvaustarjouksia, ennakkokurkistuksia uusiin palveluihin ja omia tapahtumia.
4. Vaihtuvia etuja Jenoran ainutlaatuisilta ystäviltä**:
Ykkösmauste
Kampaamo Hinni
Isoisän puulelut
Hyvinvointivalmentaja Essi Määttä
Parturi-Kampaamo Saija
Koulutettu hieroja Minna Nieminen

Etuudet ja alennukset näet liittymällä jäseneksi.
5. Kotimaisesta koivuvanerista valmistetun Ainutlaatuisen avaimenperän
Varustettuna lenkillä ja papukaijalukolla, se on siis helppo kiinnittää
käsilaukkuun, avaimiin, kerhoreppuun tai eläinystävän kaulapantaan.
Avaimenperä toimii myös jäsenkorttinasi kauden 2020 aikana.
Hinnat:
Yhden hengen jäsenyys 18€
Jäsenyys on henkilökohtainen
Perhejäsenyys 65€
Perhejäsenyyteen voit liittää mukaan kaikki saman ruokakunnan jäsenet. Aikuiset,
lapset, eläimetkin.
*Kuvausmaksualennuksen saa seuraavista kuvauksista: Yhden hengen kuvaus, kahden hengen kuvaus, yli
kahden hengen kuvaus. Yksi alennus per kuvaus per henkilö. Esimerkiksi neljän hengen perhekuvauksessa
kaikkien perheenjäsenten ollessa kanta-asiakkaita yhteenlaskettu alennus on 20 euroa.
**Saadakseen yhteistyökumppaneiden edut asiakkaan on annettava lupa jakaa suljetusti oma nimitietonsa
(etu- ja sukunimi) yhteistyökumppaneille etuuksien käyttöä varten. Nimitietoa pidetään hyvässä tallessa, eikä
sitä käytetä markkinointiin yhteistyökumppanin toimesta. Nimitiedolla ainoastaan varmistetaan ostajan etujen
käyttöoikeus. Ellet halua tätä nimitietoa jaettavan yhteistyökumppaneille, voit kieltää tämän tilauslomakkeella.
HUOM! Jos ostat jäsenyyden lahjaksi esimerkiksi kummilapselle, huomioithan että tätä markkinointilupaa tai
lapsen yhteystietoja et voi antaa sinä, vaan luvan antajan pitää olla lapsen huoltaja.
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Informaatiota Jenora Designin ainutlaatuinen kanta-asiakkuudesta


Jenora Designin ystävä, ainutlaatuinen, kanta-asiakas tarkoittavat kaikki samaa
erikoisasiakkuutta Jenora Designille. Tämä asiakkuus ja jäsenyys on kaikkien ostettavissa
ennalta mainituin hinnoin ja tiedoin. Jäsenyyden voi hankkia valokuvaamolla vieraillessa tai
täyttämällä kotisivuilta löytyvän lomakkeen.



Ainutlaatuinen kanta-asiakkuus on voimassa aina yhden ajanjakson kerrallaan.
Ensimmäinen ainutlaatuinen jakso päättyy 04/2021 päätteeksi. Ainutlaatuisuuden hinta on
sama kaikkina aikoina, eli ”jäsenmaksu” on sama, liityitpä mukaan toukokuussa tai
joulukuussa. Etuudet ovat käytettävissä 6.4.2020 alkaen.



Ensimmäisen ainutlaatuisen jäsenyyden päättyessä 04/2021 toimitan sinulle kirjeen ja
laskun, jonka maksamalla olet halutessasi jäsen taas seuraavankin kauden.



Tilaus/jäsenyys on voimassa aina kauden loppuun. Se on mahdollista irtisanoa kesken
kauden, jolloin jäsen ei ole enää oikeutettu alennuksiin ja etuuksiin, mutta jäsenyyden
hankintaan käytettyjä rahoja ei palauteta.



Henkilökohtainen jäsenyys oikeuttaa henkilökohtaisiin etuihin: oman valokuvauksen
alennukseen, oman passikuvan alennukseen, omissa ostoksissa yhteistyökumppaneiden
alennuksiin. Perhejäsenyydessä jokainen perheenjäsen voi hyödyntää oman etunsa;
esimerkiksi perhekuvauksessa kuvausmaksusta saavat alennuksen kaikki jäsenyyden
omaavat kuvaukseen osallistuvat. Henkilökohtaista jäsenyyttä ei ole mahdollista siirtää,
jakaa tai lainata toiselle. Ainoastaan hankittaessa jäsenyys lapselle, on huoltaja oikeutettu
maksutilanteissa käyttämään etuuden lapseen kohdistuviin ostoksiin.



Jos haluat ostaa jäsenyyden lahjaksi toiselle, esimerkiksi kummilapsellesi, kirjaathan tilaajan
tietoihin omat tietosi ja viestikenttään kirjoita, että jäsenyys on lahja.



Kanta-asiakasetuihin oikeuttava ainutlaatuinen avaimenperä toimitetaan kun olet
maksanut jäsenmaksun. Valokuvaamolta ostettuna saat avaimenperän heti mukaan
ostoksen tehtyäsi, jos taas jäsenmaksu maksetaan laskulla, toimitetaan avaimenperä kun
laskun maksu on kirjautunut tilille. Avaimenperän havainnekuvat ovat nähtävillä nettisivuilla,
huomioithan että tuotteet valmistetaan käsityönä ja pieniä poikkeamia annetusta saattaa
esiintyä. Voit valita avaimenperäsi väriksi vaalean tai tumman jälkikäsittelyn. Kiinnitäthän
huomiota avaimenperän valmistajan (Puine Oy) tarjoamiin tuotetietoihin mm. tuotteen
käytöstä ja materiaalista.



Lämpimästi toivon, että pärjäämme ilman väärinkäyttötapauksia jäsenyyksissä.
Mahdollisissa väärinkäyttötilanteissa Jenora Designilla on kuitenkin oikeus peruuttaa
asiakkaan jäsenyys ilman erikseen ilmoittamista. Tällaisessa tapauksessa jäsenyyden ostoon
käytettyä rahaa ei palauteta ostajalle. Yhteistyökumppanit ovat velvoitettuja ja oikeutettuja
jakamaan epäilemänsä väärinkäyttötilanteet Jenora Designille.



Jenora Design on vastuussa ainoastaan oman yrityksensä sisällä tapahtuvasta
tietojenkäsittelystä sekä tuote- että palvelulupausten täyttymisestä. Yhteistyökumppanit
ovat vastuussa omasta toiminnastaan sekä alennusten paikkansapitävyydestä ja sisällöistä.
Yhteistyökumppanit määrittävät omat etuutensa ja alennuksensa.



Jenora Design pidättää oikeuden muokata ainutlaatuinen-jäsenyyden sisältöä ja tulevia
tarjouksia tarpeen mukaan.

Tätä kanta-asiakkuusjärjestelmää ylläpitää Jenora Design, Jenni Oranen, y-tunnus 2568911-5.
Liepeentie 4, 41400 Lievestuore, puh. 0449721372 , www.jenoradesign.com
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