
 

SRS – Bonukset, Muut ja Käyttöehdot 

1) Bonukset 

a) Bonus Rahat 

Se on bonustyyppi, jonka jäsenet ansaitsevat varauksistaan. 

i) 5% bonusrahaa ansaitaan varauksille, joiden arvo on 25-100 € 

ii) 8% bonusrahaa ansaitaan varauksille, joiden arvo on 100€ tai enemmän. 

iii) Säilytyspaikka "Bonuskolikot". 

b) Alennuskupongit 

Se on kuponkityyppi, jota jäsenet voivat käyttää saadakseen alennuksia varauksistaan. 

i) Jäsenyritykset tuottavat alennuskuponkeja, jotka lähetetään jäsenille sähköpostitse ja 

ilmoituksella. 

ii) Alennuskupongit näytetään jäsenten paneeleissa, ja jäsenet voivat aktivoida kuponin. 

iii) Alennuskupongit ovat voimassa vain asianomaisessa liiketoiminnassa ja tietyn 

ajanjakson, ja jos aktivoitava kuponki on napsautettu "Omat kuponkini" -välilehdellä, ne 

voidaan näyttää ja käyttää "Lunasta" -painikkeen avulla. 

iv) Yritykset antavat voimassaoloaikaa luodessaan alennuskuponkeja. (7 pv, 10 pv, 2 viikkoa, 

1 kuukausi) Kun alennuskuponki on aktivoitu, lähtölaskenta alkaa taaksepäin. 

v) Alennuskupongit 5 €, 10 €, 15 € ja enintään. Se voidaan tuottaa jopa 20 €. 

vi) Alennuskuponkeja ei voi käyttää "Kampanjat" - ja "Mahdollisuudet" -ssä. 

vii) Oikeus saada bonusrahaa alennuskuponkeja käytettäessä jatkuu samojen sääntöjen 

mukaisesti. (Katso 4.iii) 

viii) Alennuskuponkien säilytyspaikka on "Jäsenpaneeli - Mahdollisuuteni" 

c) Tarjouskoodit 

Se on Varauskeskuksen luoma kuponkityyppi, joka lähetetään jäsenille säännöllisinä tai 

satunnaisina päivinä (esim. Jäsenten syntymäpäivinä). Se välitetään jäsenille sähköpostitse ja 

ilmoituksina. Tarjouskoodit voidaan syöttää manuaalisesti maksun aikana tai ne voidaan 

näyttää ja aktivoida napsauttamalla Omat kupongit -välilehteä. 

i) Tarjouskoodi kuponki määritetään prosentteina. Esm; 10% 

ii) Järjestelmä luo ja lähettää jäsenelle tarjotun tarjouskoodin automaattisesti 2 viikkoa 

ennen syntymäpäivää, jonka jäsenet antavat rekisteröinnin yhteydessä. Syntymäpäiville 

luodut tarjouskoodit ovat voimassa 2 viikkoa. 

iii) Tarjouskoodit ovat voimassa määrätyn ajan, ja vanhentunut tarjouskoodi passivoidaan 

automaattisesti ja se näkyy vaaleanvärisenä ja rajattuina. 

iv) Oikeus saada bonusrahaa maksuista tarjouskoodilla jatkuu samojen sääntöjen 

mukaisesti. (Katso 4.iii) 

d) Kutsu Ystävä Bonukset 

Se on bonusraha, johon jäsenet ovat oikeutettuja kutsumalla ystävänsä järjestelmään. 

i) Kun kutsuttu ystävä suorittaa ensimmäisen 100 euron varauksensa, kutsuva jäsen saa 10 

€ bonusrahaa. Tämä prosessi toistetaan jokaiselle uudelle kutsutulle ystävälle. 

ii) Säilytyspaikka "Bonuskolikot". 

 

 

 



 

e) Ennakko Saldo Bonukset 

Se on bonusrahatyyppi, jossa jäsenet maksavat ennakkomaksun tililleen ja ansaitsevat siten 

ne. 

i) Jäsenet ansaitsevat 5% bonusrahaa, kun he lisäävät saldon ennakkomaksulla. 

ii) Tallennettuja saldoja ei voida palauttaa. 

iii) Säilytyspaikka "Bonuskolikot". 

 

f) BONUS PLUS (Yrityksille) 

Ne ovat jäsenen yritysten ansaitsemia bonuksia tarjoamastaan palvelusta. Yritykset 

ansaitsevat  bonuksia, kun asiakkaan jäsenet tekevät varauksen. 

i) Bonuskorkoksi lasketaan 2% yrityksille, joiden kuukausittaiset transaktiomäärät ovat 

enintään 3000 €. (Esm; 60€/3000€) 

ii) Bonuskorko lasketaan 1 prosentiksi yrityksille, joiden kuukausittaiset transaktiomäärät 

ovat 3 000 - 10 000 €. (Esm; 90€/9000€) 

iii) Bonuskorko lasketaan 0,009% yrityksille, joiden kuukausittainen tapahtumamäärä on 10 

000 € tai enemmän. (Esm; 135€/15000€) 

iv) Bonus Plus -kolikoita ei voi koskaan nostaa oikealla rahalla. Palauttaminen tai 

peruuttaminen ei ole koskaan mahdollista. 

v) Bonus Plus -kolikot ovat kelvollisia käytettäväksi vain paikan päällä olevilla mainosalueilla 

ja muilla premium-alueilla. 

2) Lahjakortin Käyttö 

a) Ostaja ei voi käyttää lahjakortteja. 

b) Lahjakortit voidaan jakaa järjestelmässä jäsennumeron yli. Se voidaan myös jakaa 

WhatsAppissa ja sähköpostissa. 

c) Lahjakortin myyjällä on oikeus saada 2,5% bonusrahaa. Ansaitut bonusrahat tallennetaan 

"Bonus Rahat" -kohteisiin. 

d) Lahjakortilla maksava jäsen ei koskaan ansaitse bonusrahaa. 

e) Kun olet ostanut lahjakortit, ne näkyvät ostajan paneelissa. 

f) Kun lahjakortit on aktivoitu, ne näkyvät Saldoni -kentässä. 

3) Kampanjat ja Mahdollisuudet 

a) Kampanjat 

i) Yritysten tarjoamia yksittäisiä palveluja alennettuun hintaan pidetään kampanjoina, ja ne 

sisältyvät Kampanjat-osioon. 

ii) Jäsenyritykset luovat kampanjat ja määrittävät ehdot. 

iii) Yritykset voivat antaa asiakkaille ylimääräistä bonusrahaa heidän pyyntönsä mukaisilla 

kampanjoilla. Esimerkiksi; 120 euron palvelusta asiakkaat voivat ansaita 8% 

perusbonuksen, kun taas yritykset voivat antaa sen lisäksi 5-10% lisäbonuksen. 

iv) Kampanjoita ei voi luoda erikseen. Toisin sanoen yritys ei voi luoda erityistä kampanjaa 

vain yhdelle henkilölle. Luodut kampanjat lähetetään avoimena yleisölle. 

v) Tarjouskoodia voidaan käyttää kampanjoissa. 

vi) Oikeus saada bonusrahaa maksuista tarjouskoodilla jatkuu samojen sääntöjen 

mukaisesti. (Katso 4.iii) 

 



 

b) Mahdollisuudet 

i) Yritysten tarjoamia palveluja alennettuun hintaan pidetään mahdollisuuksina, ja ne 

sisältyvät Mahdollisuudet-osioon. 

ii) Jäsenyritykset luovat mahdollisuudet ja määrittävät ehdot. 

iii) Mahdollisuuspalveluissa et voi olla oikeutettu ansaitsemaan ylimääräistä bonusrahaa. 

iv) Mahdollisuuksia ei voida luoda erikseen. Toisin sanoen yritys ei voi luoda erityistä 

mahdollisuustoimintaa vain yhdelle henkilölle, vaan luodut mahdollisuudet lähetetään 

avoimesti yleisölle. 

v) Esimerkki mahdollisuustapahtumista; (Hiustenleikkaus 30 € - Hiusten värjäys 60 € - 

Hiusten muotoilu 25 €, 85 € 115 € sijaan) tai (Pidennys Ripsien 35 € - Gel Kyynsi 55 € - 

Pedikyyri 20 €, 110 € 80 € sijaan) 

vi) Oikeus saada bonusrahaa tarjouskoodilla suoritetuista maksuista jatkuu samojen 

sääntöjen mukaisesti. (Katso 4.iii) 

4) Käyttöehdot 

a) Kutakin bonuskuponkia voidaan käyttää erikseen, eikä sitä voi yhdistää toiseen kuponkiin. 

b) Kertyneet bonusrahat voivat olla 50% tapahtuman summasta maksuhetkellä. 

c) Bonusrahaa ei voida ansaita bonusrahalla, alennuskupongilla tai tarjouskoodilla maksetusta 

osasta. Esimerkiksi kun suoritetaan 100 € palvelumaksu jos 40 € maksetaan bonusrahalla, 

rahamäärä lasketaan kautta 100-40 = 60 €. (60 € x 5% = 3 €.) 

d) Ainoastaan tarjouskoodia voidaan käyttää mahdollisuudessa ja kampanjoissa. 


