
 

 

Γίνε Μέλος & κέρδισε δωρεάν τους 20 πρώτους πόντους - bonus! 
 
Στo Bionome Health Club επιθυμούμε την επιβράβευση των πελατών μας. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε την κάρτα μέλους “Bionome 
Member Card”  η οποία συνδέεται με μια κλίμακα παροχών τριών βαθμίδων. To σύστημα επιβράβευσης βασίζεται στη συλλογή πόντων.   
Κάθε 1€ αγοράς σε υπηρεσίες  από το Bionome Health Club, ισούται με έναν κερδισμένο πόντο  1€=1 πόντος. 
Η συγκέντρωση των πόντων ισχύει ολόκληρη  τη διάρκεια του έτους και για όλες τις αγορές σε υπηρεσίες  που διατίθενται στο Bionome 
Health Club, εκτός των υπηρεσιών που αφορούν σε ειδικές προωθητικές ενέργειες και η εταιρία δηλώνει ρητά ότι αυτές  εξαιρούνται.  
Η εξαργύρωση των πόντων ισχύει επίσης ολόκληρη τη διάρκεια του έτους.  

 
Η κλίμακα επιβράβευσης έχει ως εξής: 

 

Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΡΟΧΗ 

1 Με τη συμπλήρωση 700 πόντων Επιστροφή 50€ 

2 Με τη συμπλήρωση 1.500 πόντων Επιστροφή 120€ 

3  Με τη συμπλήρωση 3.500 πόντων Επιστροφή 270€ & 
επιπλέον έκπτωση 5% 

 

 

1η βαθμίδα επιβράβευσης (700 πόντοι = Επιστροφή 50€) 
 

Με τη συμπλήρωση αγορών 700€, έχετε αποκτήσει  700 πόντους και σας παρέχεται επιστροφή 50€. Η επιστροφή  μπορεί να εξαργυρωθεί 
στην αμέσως επόμενη αγορά σας σε υπηρεσίες, ή οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, για το σύνολο του ποσού των 50€, με την επίδειξη της 
κάρτας μέλους.  Με την άσκηση  του δικαιώματος εξαργύρωσης  της επιστροφής των 50€, μηδενίζεται ο αριθμός των πόντων σας.  

2η βαθμίδα επιβράβευσης (1.500 πόντοι = Επιστροφή 120€) 
Για εσάς που δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην εξαργύρωση της επιστροφής  των 50€ και να συνεχίσετε για την 2η βαθμίδα, με τη 
συμπλήρωση αγορών 1.500€ αποκτάτε 1.500 πόντους και σας παρέχεται επιστροφή 120€ . Η επιστροφή μπορεί να εξαργυρωθεί στην 
αμέσως επόμενη αγορά σας σε υπηρεσίες, ή οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, για το σύνολο του ποσού των 120€, με την επίδειξη της κάρτας 
μέλους.  Με την άσκηση  του δικαιώματος εξαργύρωσης της επιστροφής των 120€, μηδενίζεται ο αριθμός των πόντων σας.  

3η βαθμίδα επιβράβευσης (3.500 πόντοι = Επιστροφή 270€) 
Για εσάς που δεν  επιθυμείτε να προχωρήσετε στην εξαργύρωση της επιστροφής των 120€ και να συνεχίσετε για την 3η βαθμίδα, με την 
συμπλήρωση αγορών 3.500€, αποκτάτε 3.500 πόντους και σας παρέχεται επιστροφή 270€. Η επιστροφή  μπορεί να εξαργυρωθεί στην 
αμέσως επόμενη αγορά σας σε υπηρεσίες, ή οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, για το σύνολο του ποσού των 270€, με την επίδειξη της κάρτας 
μέλους. Με την άσκηση του δικαιώματος εξαργύρωσης της επιστροφής των 270€, μηδενίζεται ο αριθμός των πόντων σας.  
 

Γιατί να επιλέξω την 3η  βαθμίδα επιβράβευσης; 
Στη βαθμίδα αυτή, υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο. Εκτός της έκπτωσης των 270€ που θα κερδίσετε με τη συγκέντρωση 3.500 πόντων, θα 
απολαμβάνετε μόνιμη έκπτωση 5 % σε κάθε επιπλέον αγορά σας μέχρι την συμπλήρωση του έτους.                                                                                                                                                                                          
Η μόνιμη αυτή έκπτωση θα ισχύει για όλες τις αγορές σε υπηρεσίες που διατίθενται στο Bionome Health Club πέραν του ορίου των 3.500€, 
εκτός των υπηρεσιών που αφορούν σε ειδικές προωθητικές ενέργειες.  Παράλληλα με την παραπάνω μόνιμη έκπτωση που θα 
απολαμβάνετε, θα μπορείτε να συλλέγετε και πάλι πόντους ανάλογα με τις αγορές σας και να οδηγείστε ξανά στις βαθμίδες επιβράβευσης.         
             

 

 Όσο εσείς προτιμάτε τις υπηρεσίες μας , εμείς σας ανταμείβουμε  για την εμπιστοσύνη σας.  

Χρησιμοποίησε την κάρτα σου σε κάθε συναλλαγή και κέρδισε πόντους & επιστροφή 
χρημάτων!!! 

* Οι πόντοι που συλλέγεις σε κάθε αγορά με τη χρήση της κάρτας σου, έχουν ισχύ για 1 έτος από την έκδοση της κάρτας και λήγουν αυτόματα 

με τη συμπλήρωση του.  

 

 


