Le Skin Rewards
●

Samle 10 behandlinger* og få 1 bonusbehandling

●

Det er gratis å bli med, og det tar kun 2 minutter å registrere seg

●

Ingen restriksjoner - Løs inn din bonusbehandling når som helst

●

Tilgang til lavere priser som ikke er tilgjengelig for andre

Betingelser og vilkår
Bonusordningen Le Skin Rewards gjelder for klienter på 18 år eller eldre som har registrert
seg med en gyldig epostadresse. Når du har bestilt og samlet 10 behandlinger får du 1

bonusbehandling som du kan løse inn når som helst. Vi regner ut gjennomsnittsverdien til de
ti behandlingene du har samlet og gir deg denne tilbake i form av en bonusbehandling. Hvis
du velger en behandling som koster mer, betaler du kun differansen.
Hemmelige priser er tilgjengelige for medlemmer av Le Skin Rewards gjennom å abonnere

på eposter fra Le Skin. Kun tilgjengelig for utvalgte behandlinger og for utvalgte datoer som
opplyst om i eposter. Underlagt betingelser og vilkår.
* Permanent Tatoveringsbehandlinger inngår ikke sammen med øvrige behandlinger, men
benytter eget kort, Det vil si du må ha 10 permanent tatoveringsbehandlinger for å få din
første bonusbehandling.

Generelle vilkår
Le Skin forbeholder seg retten til å avslutte deltakerprivilegiene til personer som deltar i
bedragerske aktiviteter eller bruker programmet på en måte som ikke er i overensstemmelse
med disse vilkår og betingelser. Avsluttede deltakerprivilegier kan resultere i tap av alle
samlede lojalitetspoeng og fordeler. Mens du er en del av Le Skin Rewards-programmet kan
vi kommunisere med deg via epost angående oppdateringer på kontoen din eller

transaksjonene dine. Lojalitetspoeng er ikke deltakernes eiendom og kan ikke selges,
overføres, slås sammen med et annet medlems konto eller overdras.
Le Skins avgjørelser når det kommer til spørsmål eller tvister angående
program-berettigelse, opptjening eller innløsning av lojalitetspoeng eller din overholdelse av
disse vilkår og betingelser for Le Skin Rewards, er endelige.
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