
InstantOffice Loyalty Program

za dvorane za sastanke

Početak 1. rujna 2016. godine

Povodom 3. obljetnica InstantOfficea

Želimo Zahvaliti našim klijentima i nagraditi njihovu vjernost tijekom ovih godina

Korisnici: Zakupci InstantOfficea (Faza2)

Zakupci Zagrebtowera (Faza2)

Klijenti koji su već koristili InstantOffice dvorane za sastanke (Faza2)

Klijenti koji će prvi puta koristiti dvorane za sastanke (Faza 1, a nakon skupljenih 300 bodova ulaze u Fazu2)

1. Loyalty program namijenjen je svim postojećim i novim korisnicima dvorana za sastanke.

2. Novi korisnici ulaze odmah u loyalty program i imaju mogućnost skupljanja bodova u 2 faze. 

Cilj skupljanja bodova u Fazi 1 je ulazak u Fazu 2 i otključavanje 30% popusta koji već imaju

3. Način ostvarivanja i korištenja bodova:

4. Bodovi se mogu iskoristiti i na dodatne administrativne usluge koje InstantOffice pruža svojim zakupcima.

5. Nije moguće u istom terminu iskoristiti bodove za nižu cijenu i skupljati nove bodove.

6.

7. Bodovi se mogu iskoristiti tijekom radnog vremena dvorana za sastanke, svih 7 dana u tjednu.

8. Za korištenje dvorana za sastanke vrijede svi uvjeti opisani u Općim uvjetima zakupa i korištenja usluga.

Npr: Najam dvorane Plama na 8h iznosi 1.430,00 KN + PDV. Svi zakupci i korisnici Faze 2 imaju 30% 

popusta, pa cijena najma Palme iznosi 1.001,00 KN neto. Bodovi koje ostvarujete iznose 10% utrošene neto 

vrijednosti, odnosno 100,1 bod.

Npr. Imate ostvareno 100,1  bod iz prethodnog korištenje dvorane za sastanke, kao u gornjem primjeru. 

Sada te bodove možete iskoristiti za povoljniji najam dvorane Lavanda, primjerice.

Tako će sad  cijena najma 4h dvorane Lavanda biti umanjena za 100,1 bod, odnosno 100,10 KN neto, te će 

umjesto 300,30 KN (429,00 KN - 30%) + PDV iznositi 200,20KN + PDV.

Ako ste iskoristili sve ili većinu skupljenih bodova, pozivamo Vas da i dalje marljivo osvajate prilike za 

popuste. Nakon što skupite minimalno 100 bodova, ponovno ih možete iskoristiti i ostvariti 

pogodnosti.

zakupci InstantOfficea i Zagrebtowera. U Fazi 1 korisnik ostvaruje 20% popusta nakon 200 skupljenih 

bodova. Nakon što skupi još 100 bodova, ostvaruje pravo na popust od 30% za sve dvorane za 

sastanke tijekom cijele godine i ulazi u Fazu 2, niže opisanu. U Fazi 2 svi kreću s 0 bodova.

10%  iznosa koji je uplaćen za korištenje dvorane za sastanke pretvara se u bodove. Ovaj obračun 

vrijedi i za Fazu 1 i za Fazu 2. Niže opisan je primjer za obračun bodova u Fazi 2.

Nakon što skupite minimalno 100 bodova, možete ih iskoristiti kako bi sljedeći put najam dvorane za 

sastanke bio još povoljniji. 1 bod možete iskoristiti u protuvrijednosti od 1 kune neto.


