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bitiba-leimakortin käyttöehdot
bitiba-leimakortti palkitsee uskollisia bitiba-asiakkaita. Seuraavat ehdot koskevat leimojen keräämistä,
alennuskupongin lunastamista ja yleisiä bitiba-leimakortin periaatteita:

1. Osallistuminen
Osallistua voivat kaikki rekisteröityneet bitiban asiakkaat, joilla on asiakastili. Osallistuminen on ilmaista ja
on osa bitiban asiakastiliä.

2. bitiba-leimat
2.1 Yleistä

bitiba-leimakortin laskennallisena perusteena ovat virtuaaliset leimat, joita kerätään asiakkaan
leimakorttiin kulloisellakin asiakastilillä. Muiden ohjelmien leimoja tai kanta-asiakaspisteitä ei voi muuttaa
bitiba-leimoiksi. bitiba-leimakorttia ja leimoja ei voi siirtää eteenpäin eikä muuntaa rahaksi ja siten maksaa
rahana. bitiba-leimakortin tämänhetkinen tila on näkyvissä asiakkaan omalla henkilökohtaisella bitiba-
tilillä "oma tilini"-kohdassa ja on vain asiakkaan katseltavissa milloin tahansa.

2.2 Leimojen hankinta

bitiba-leimojen hankinta tapahtuu automaattisesti jokaisen alkaen 40 euron arvoisen tilauksen yhteydessä
heti kun saamme maksun ja tuote on lähetetty. Jokainen bitibassa tehty alkaen 40 euron tilaus, joka on
maksettu ja lähetetty, lisää virtuaalisia leimoja asiakkaan bitiba-leimakorttiin. Jokaisesta täyden 40 euron
hintaisesta tilauksesta asiakas saa yhden bitiba-leiman. Tietyissä erikoistarjouksissa bitiba-leimoja voidaan
hyvittää erikseen ilmoitettu määrä.

2.3 Leimojen myöntämisen poissulkeminen

Leimakortteja voi käyttää kalenterivuodessa enintään 15 kpl. Kun tämä määrä on saavutettu, uusia leimoja
ei myönnetä enneen vuoden loppua. Bitiba pidättää oikeuden olla hyvittämättä leimoja
sopimustarjouksista, jotka näyttävät olevan kaupallista jälleenmyyntiä varten. Tuotteet, joiden myyntihinta
on 0 euroa (näytteet, kanta-asiakaslahjat, palkkiot), lunastetut etusetelit ja muut alennukset sekä
myöhemmät toimitukset, toimituskulut ja muut palvelumaksut eivät sisälly tilauksen arvon laskemiseen.
Bitiba-leimoja ei voida myöntää tietyistä muista palveluista. 

bitiba pidättää oikeuden olla hyvittämättä (leimoja) niille ostosopimustarjouksille, jotka näyttävät olevan
tehty tavaroiden kaupallista jälleenmyyntiä varten

2.4 Myöntäminen

bitiba-leimat lisätään automaattisesti bitiba-leimakorttiin kun tilauksen maksu on saapunut bitiballe ja
tavara on lähetetty. Lisäys tapahtuu asiakasnumerolla, jota on käytetty tilauksen teossa. Jos asiakas tilaa
useampien bitiba-asiakastilien kautta, leimat lisätään vastaavasti kullekin yksittäiselle asiakastilille. Leimoja
ei voi siirtää asiakastililtä toiselle. 

2.5 Leimojen vanheneminen

Jos 6 kuukauden aikana viimeisen leiman keräämisen jälkeen bitiballe ei tule uutta tilausta, bitiba-
leimakortti vanhenee. Vanhenemisen päivämäärä on ilmoitettu erikseen asiakkaan “oma tilini” -osiossa.
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Leimakortti vanhenee myös jos asiakastili suljetaan perustelluista syistä.

3. Leimakortin hyvittäminen alennuskupongiksi
3.1 Yleistä

Kun asiakas on kerännyt 16 bitiba-leimaa, hän saa automaattisesti viimeisen tilauksensa maksun ja
lähetyksen jälkeen 20 euron alennuskupongin. Kupongin lunastamista varten asiakkaan “oma tilini” -
osiossa näkyy painike, jota klikkaamalla alennuskuponki hyvittyy ostoskoriin.

3.2 Lunastuksen edellytykset

Alennuskuponki on voimassa yhden vuoden sen myöntämisen jälkeen ja voidaan lunastaa jokaisen
normaalin vähintään 29 euron arvoisen tilauksen yhteydessä.

4. Muuta
4.1 Ohjelman päättyminen

bitiba pidättää oikeuden lopettaa bitiba-leimakortti milloin tahansa tai korvata se jollakin muulla
ohjelmalla.

4.2 Muutokset

bitiba pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai lisäyksiä milloin tahansa osallistumisehtoihin,
alennuskuponkiin tai muihin bitiba-leimakortin osallistumisehdoissa kuvailtuihin menettelyihin.
Osallistujien vahingonkorvausvaatimukset bitibaa vastaan lakiin liittyvien maakohtaisten muutosten takia
ovat poissuljettuja. Näiden osallistumisehtojen muutoksista tai lisäyksistä ilmoitetaan julkaisemalla ne
verkkosivustolla.

Lisäksi yleiset myyntiehdot koskevat kaikkia tilauksia ja toimituksia bitiba GmbH:n, Herzog-Wilhelm-Str. 12,
80331 München, Saksa (jäljempänä bitiba) ja sen asiakkaiden välillä verkkokaupan www.bitiba.fi kautta.
Löydät yksityiskohdat yleisistä myyntiehdoista täältä.

Tietosuoja
Bitiba ottaa asiakkaidensa tietosuojan vakavasti. bitiban tietosuojaseloste on luettavissa täällä.

https://www.bitiba.fi/info/legal/terms
https://www.bitiba.fi/content/privacy

