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PRISPLANER
POLLETTER
Lyckosam och välmående klinik
Vi vill att alla våra kunder ska ha välmående
verksamheter där både dina kunder och du som företagare ska känna dig nöjd.
Du har således två prisplaner att välja på;

FLATRATE
PRISPLANER - POLLETTER:
1.
2.

Prisplan – Standard;

För kliniken som
behöver 2 polletter
per dag men vill ha
ett fast pris.

under 2 polletter per dag

Prisplan – Flatrateabonnemang;

över 2 polletter per dag

Standard
Här beställer du precis som tidigare fler polletter i 25 pack. Dessa beställs i webshoppen. Förbrukar du mindre än 2
polletter per dag, är denna prisplan för dig.

Flatrateabonnemang
Här beställer du polletter med ett tak. Ett flatrate abonnemang helt enkelt. Förbrukar du 2 polletter per dag är detta
abonnemang för dig.

Hur startar jag mitt pollettabonnemang?
Enklast via webshoppen på hemsidan. Länk: http://bit.ly/flatrateab
Abonnemanget är utan bindning med en löpande uppsägning om tre månader.
Kostnaden är beräknat på 2 polletter per dag enligt ordinarieprislista för polletter för just din maskin.
När du har ett aktivt abonnemang, beställer du sedan polletter som vanligt utan extra kostnad.
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Villkor
-

Max antal per månad är 75st. Beställning över hanteras manuellt.

-

Efter uppsägning av ditt flatrateabonnemang, löper det vidare i 3 månader sedan återgår du till prisplan standard.

-

Du kommer debiteras veckovis via kortbetalning.

-

Minsta debiterbara period är en vecka.

-

Beställning av polletter sker enligt samma rutin oavsett prisplan, se bilaga: ”The routine for the ordering of credits”

-

Missbruk av pollettsystemet kan leda till avstängning av abonnemanget.

-

Maskinen återställs till sin ursprungliga pollettnivå efter avslutat abonnemang. I abonnemanget ingår servicekontroll

av maskinen både före och efter avslutat abonnemang.

Vill du veta mer?
Boka gärna ett webbmöte med vår produktspecialist som kan berätta mer! Läs mer; www.humanrecharge.com
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