Spaarsysteem

Klanten spaarsysteem

Hieronder volgen een aantal regels die verbonden zijn aan
ons klanten spaarsysteem:

Als u zich bij ons aanmeld als klant door middel van uw contactgegevens door te geven
kunt u gebruik maken van het spaarsysteem;

·

Bij kassa transacties gelieve van tevoren doorgeven uw postcode doorgeven en vertellen
dat u punten spaart;

·

U spaart dan automatisch in ons systeem (Cyclesoftware);

·

Het spaarsysteem is alleen geldig op onderdelen en accessoires;

·

Bij aankoop van fiets(en) en/of scooter(s) spaart u dus geen punten;

·

Spaarpunten worden bij rekeningen op factuur automatisch toegewezen;

·

Dit geldt dus ook voor reparatiefacturen;

·
U spaart in de vorm van digitale punten steeds 5% van uw aankoopbedrag. Voor iedere
besteedde euro ontvangt u 1 punt;
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·

D.w.z. koopt u bijvoorbeeld voor €100,- aan artikelen, dan ontvangt u 100 punten;

·

Hiermee heeft u een korting gespaard van € 5,-;

·

De gespaarde punten kunt u gebruiken als korting bij aankoop van alle artikelen bij ons in
de winkel of u kunt hier een cadeaubon voor krijgen;

·

Maximaal 500 punten inwisselbaar per transactie;

·

De gespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld;

·

Op afgeprijsde artikelen en acties ontvangt u geen punten;

·

Wel kunt u uw gespaarde punten gebruiken als extra korting op deze artikelen;

·

Bij ruilingen of geldteruggave worden de punten verrekend.
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De Arend behoudt zich het recht voor om de regelgeving en spaar voorwaarden, naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te
wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen/punten te wijzigen indien de
omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn
jegens de deelnemers.

Voor onze algemene voorwaarden van het spaarsysteem verwijzen wij u naar de volgende
pagina: klik hier of vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Onze algemene voorwaarden kunt u hier vinden.
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