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DOTS BABES -kanta-asiakasohjelma 

EHDOT 

 

1. Tällä asiakirjalla määritellään Dots lifestyle- liikkeiden asiakkaille suunnatun kanta-

asiakasohjelman (DOTS BABES) ehdoista. 

 

2. Osapuolet 

a. Kanta-asiakas eli Dots Babe (myöhemmin Dots Babe)  

Henkilö, joka on ilmaissut tahtonsa liittyä Dots Babes kanta-asiakasjärjestelmään ja 

jonka tiedot on tallennettu järjestelmään. 

 

b. Dots liikkeet (myöhemmin Dots)  

Tremondo Oy:n ja Four Waves Oy:n omistamat lifestyle-liikkeet, jotka ylläpitävät 

kanta-asiakasjärjestelmää ja myöntävät siihen liittyneille jäsenille myöhemmin 

mainittuja etuja. 

 

3. Liittymällä järjestelmään Dots Babe hyväksyy ohjelman ehdot ja tietosuojaselosteen.  

 

4. Kanta-asiakasohjelman mukaan Dots Babe kerää ostoksistaan pisteitä (Periaatteella 

1€=1piste eli yksi ostettu euro vastaa yhtä pistettä). Pisteillä hän kerryttää etua, jota voi 

käyttää tuleviin ostoksiinsa maksuvälineenä. Etua ei voi käyttää samalla ostokerralla, kun se 

on kerrytetty. 

 

5. Etu on henkilökohtainen. 

 

6. Kerätyt pisteet/kerätty etu on voimassa yhden vuoden (12 kk) ostopäivästä laskettuna. 

 

7. Ohjelma jakautuu kolmeen tasoon, sen mukaan kuinka paljon Dots Babe on tehnyt ostoja 

viimeisen 12 kuukauden aikana. Tasot ovat 

Taso Ostot Etu 

SILVER 200€ - 1.500€ 3 % 

GOLD 1.500€ - 3.500€ 5 % 

DIAMOND 3.500€- 10 % 
 

8. Dots liikkeet ylläpitää Dots Babes- asiakkaista rekisteriä, johon tallennetaan seuraavat tiedot 

(katso erillinen Tietosuojaseloste): 

- Nimi 

- Sähköpostiosoite 

- Osoite tai vähintään postitoimipaikka 

- Puhelinnumero 

- Syntymäaika 
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- Sukupuoli 

- Asiakasnumero 

- Tehdyt ostokset ja kertynyt etu 

- Halutessaan asiakas voi liittää tiliin minkä tahansa kortin, jossa on pelkistä 

numeroista muodostuva viivakoodi. Korttia käyttämällä asiakkaan tunnistaminen 

on helpompaa ja nopeampaa. 

- Markkinointisuostumus 

 

9. Järjestelmä koskee kaikkia Dots liikkeitä, joten etua voi kerätä ja käyttää kaikissa liikkeissä. 

Toistaiseksi se ei käy www.dots.fi verkkokaupassa. 

 

10. Dots Babe antaa Dotsille luvan lähettää kanta-asiakasohjelmaan liittyviä viestejä. Mikäli Dots 

Babe on antanut siihen liittyessä erikseen luvan, voi Dots lähettää Dots Babelle ajoittain 

sähköpostilla tietoa tarjouksista, kilpailuista ja ajankohtaista asioista.  

 

11. Mikäli Kanta-asiakasohjelman jäsen rikkoo näitä ehtoja, voidaan henkilö poistaa ohjelmasta. 

Samalla hän voi menettää keräämänsä edun, mikäli etu on kerätty näitä ehtoja rikkomalla. 

http://www.dots.fi/
http://www.dots.fi/

