СКРЕЧ КАРТИ
Общи условия:
џ Скреч карта може да получите от 10.02.2017 до 31.03.2017 или до изчерпване на количествата

- при сметка над 10 лв. по време на обедно меню в часовете между 11-15 ч. от понеделник
до петък
-при сметка над 25 лв. след 15 ч. от понеделник до неделя
-при сметка над 25 лв. целодневно в събота и неделя
џ Всеки клиент, направил поръчка над 25 лв. от Hacienda, La Strada и Sushi bar през
www.tempofoods.bg получава скреч карта
џ спечелените отстъпки и награди не може да се използват за текущата сметка и важат за
следващо посещение при задължителна допълнителна консумация в заведението
џ отстъпката от 20% е валидна за неделя целодневно
џ отстъпките от 10% и 15% са валидни от понеделник до четвъртък след 15 ч.
џ спечелените награди (20%,15% или 10% отстъпка от следваща сметка; 10% отстъпка от суши в
Ла Страда; салата на деня; десерт на деня) са валидни единствено при консумация в
заведенията Hacienda или La Strada
џ спечелената награда от скреч картата не се осребрява или разделя на части
џ наградите от скреч картите не се комбинира с други промоции и отстъпки
џ наградата се предоставя срещу печеливша скреч карта, която остава в заведението като
доказателство
џ отстъпката за суши важи само за консумация в Ла Страда
џ отстъпката от 10% при поръчка от www.tempofoods.bg не е валидна за обедно меню
џ спечелените награди не важат за 14.02 и 8.03, както и за организирани мероприятия с куверти
или по предварително изготвена оферта
џ наградите парна баня и басейн се използват в дните събота и неделя
џ при изчерпване на количеството, раздаването на скреч карти приключва
џ служители на обектите не участват в играта
џ отстъпките не се сумират
џ притежател на Tempo Save Card има право да тегли скреч карта, ако след отстъпката отговаря
на по-горните изисквания.
Награди, участващи в играта:

20% отстъпка от следваща сметка

400 бр.

15% отстъпка от следваща сметка

400 бр.

10% отстъпка от следваща сметка

700 бр.

10% отстъпка от следваща сметка от www.tempofoods.bg

700 бр.

Tempo save card

700 бр.

Салата на деня

1000 бр.

Десерт на деня

1000 бр.

Тонизиращ чай с джинджифил

1200 бр.

Чаша вино

1200 бр.

Парна баня - 1 посещение

400 бр.

Басейн - 1 посещение

700 бр.

Cosmo gym – 1 посещение

700 бр.

10 % отстъпка от суши в Ла Страда

300 бр.

Десерт на деня при поръчка от www.tempofoods.bg

600 бр.

