Loyalitetsklub
REGLER OG BETINGELSER
JH-biler’s app bonusprogram:
Du optjener 1 x bonusstempel når du som kunde ved Jørgen Hansen Biler får/køber følgende:
Service, reparation af skader, køb af ny/brugt bil, køb af nye dæk, skift af dæk, frontrude reparation/udskift, undervognsbehandling, bilen har fødselsdag og syn. Når du har optjent 4, 8, 12 eller
16 x bonusstempler, kan du indløse én præmie. Du bestemmer selv om det er ved 4, 8, 12 eller
16 bonusstempler du vil indløse din præmie.
Vejledning, vilkår og betingelser for deltagelse I JH-biler’s bonusprogram:
1) Fra d. 1 april 2016 vil du som bruger af vores app, kunne få et bonusstempel for hver gang du
køber eller får lavet overnævnte. Disse bonusstempler skal du have registreret I vores app, som
du kan hente I app store og google play. Registreringen af stempler sker ved at du udleverer din
smartphone til JH-biler’s personale, I forbindelse med at du har været kunde ved os.
2) Indløsning af din bonus kan ske efter du har optjent 4, 8, 12 eller 16 stempler. Det påkræves
at du selv udlevere din smartphone til JH-biler’s personale, for at du kan indløse din præmie.
3) Bonusprogrammer som er helt eller delvist fyldte er til enhver tid kundens ansvar. Der kan ikke
overføres bonus fra en person, smartphone eller pointhæfte til en anden.
4) Der påviler ikke JH-biler noget ansvar i forhold til, at apps, bonushæfte eller bonusstempler
glemmes, mistes, eller at en deltager på anden måde forringes eller forhindres I at optjene eller
indløse bonus.
5) Personalet har ret til at afvise anmodninger om stempler eller indløsning.
6) Bonusstempler bære I sig selv ingen værdi og kan ikke ombyttes til kontanter.
7) Bonusstempler gives kun I forbindelse med den pågældende kasseekspedition og kan kun
tildeles af JH-biler’s personale.
8) JH-biler forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne kampagne, såfremt der opstår omstændigheder der kræver dette.
9) Væsentligt ændrede kriterier eller præmier der vedrører bonusprogrammet, vil blive offentliggjort I vores app, under tilbuds- og nyhedssektionen.
10) Stempler gives ikke for tilbudsvarer eller gavekort.

