TRADEKAN JÄSENEN VUOSIEDUT 2018
Osuuskunnan jäsenä saat Tradekan jäsenen PINS-kortin, jolla saat Tradekan omat jäsenen
vuosiedut sekä vaihtuvia extra- ja kampanjaetuja. Tradekan jäsenen vuosiedut saat PINS-korttia
näyttämällä. Ravintoloissa kortti näytetään tilausta tehdessä.
Ostoksistasi voit kerätä myös pinssejä aktivoidulla kortilla ja käyttää niitä palkintoihin, kuten Restelin
lahjakortteihin, lentoihin, konserttilippuihin ja ostoksiin PINS-kaupassa. PINS on noin 300 kumppanin
ja 400 verkkokaupan yhteinen etuohjelma. PINS-kumppanit löydät osoitteesta www.pins.fi.

20 % ALENNUS
RUOKARAVINTOLOISTA

20 % ALENNUS RESTELIN
SHELL HELMISIMPUKOISTA

40 % ALENNUS
AUTOPESUISTA

20 % alennus normaalihintaisesta
ruoasta ja juomasta Restelin ruoka
ravintoloissa. Etu koskee kortinhaltijaa
perheineen (max. jäsen ja 9 henkilöä).
Huomaathan, ettei alennusta saa
tupakkatuotteista.

20 % alennus kaikista normaali
hintaisista ravintola- ja kahvilatuotteista
Restelin Shell HelmiSimpukka -asemilla.

40 % alennus normaalihintaisista autopesuista Restelin Shell H
 elmiSimpukka
-asemilla. Katso etuasemat
www.tradeka.fi.

Alennuksen saat mm.
seuraavista ravintoloista ja
ravintolaketjuista: Central Helsinki,
Foija Turku, Sampo Kuopio,
Martinat (paitsi Hyvinkää, Tampere
ja J oensuu), Mestaritalli H
 elsinki,
Musiikkitalo Helsinki, O’Learys Bakers
Helsinki sekä Sello ja Iso Omena
Espoo, Restelin tapahtumaravintolat
Tampereen jäähalli, Harwall Areena,
Helsingin jäähalli, Espoon Metro
Areena sekä Turun messukeskus.
Kaikki Restelin ravintolat löydät
osoitteesta w
 ww.restel.fi.

Synsam-liikkeissä
saat monipuolisia etuja.

20 % ALENNUS
PIKARUOASTA
20 % alennus kaikista
normaalihintaisista tuotteista
Restelin Rax Buffet-, Taco Bell- ja
BURGER KING ® -pikaruokaravinto
loissa. Huomaathan, että kaikista
BURGER KING® -ravintoloista, kuten
Helsinki-Vantaan lentoaseman ja 
Tallink Shuttle -alusten, Neste K
-asemien ja Levin BURGER KING®
-ravintoloista, ei saa Tradekan
jäsenen vuosietua.

HUOMAA RAVINTOLOISSA
ASIOIDESSASI
Näytä PINS-korttisi heti tilausta
tehdessäsi, sillä alennusta ei a
 nneta
jälkikäteen. Alennusta ei saa tupakka
tuotteista eikä tarjoustuotteista.
Tradekan jäsenen vuosietu lasketaan
aina tuotteen normaalihinnasta, ei
tarjoushinnasta. Samasta tuotteesta
ei anneta päällekkäisiä alennuksia.

ALENNUKSET
SYNSAM-LIIKKEISTÄ

Muut edut:
• 30 % alennus kaikista silmälaseista
(sekä linssit että kehykset)
• 25 % alennus aurinkolaseista,
myös vahvuuksilla
• 15 % alennus piilolinsseistä,
piilolinssinesteistä ja silmälasi
tarvikkeista
• Ilmainen näöntarkistus
• Ensimmäinen piilolasisovitus
erikoishintaan 30 € (norm. 50 €)
ja siihen liittyvä jälkitarkistus 0 €
• Uusille piilolasien käyttäjille
ilmainen piilolinssien kokeilupari
Edut saat Tradekan jäsenen
PINS-korttia näyttämällä. Synsam-
liikkeet löydät www.synsam.fi.

3 % ALENNUS RUOKA
OSTOKSISTA
Uudenmaan alueella toimiva
edullinen nettiruokakauppa
Kauppahalli24.fi antaa Tradekan
jäsenille 3 % alennuksen nettiruokakaupassa tekemiesi ostosten loppusummasta. Alennuksen saaminen
edellyttää, että rekisteröidyt. Etu ei
koske kuljetusmaksua.

10 % ALENNUS
PAJULAHDESTA
Liikuntakeskus Pajulahden normaali
hintaisista lomista ja kursseista 10 %
alennus. Varausohjeet www.tradeka.fi.

ETUJA KAIKISSA
SCANDICIN HOTELLEISSA
Tradekan jäsenenä pääset suoraan
Scandicin Scandic Friends -kantaasiakasohjelman 2nd Floor -tasolle.
Saat käyttöösi monipuoliset edut,
kuten alennuksia hotelliöistä ja
ravintoloista Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja
Puolassa. Etujen hyödyntäminen
edellyttää, että liityt Scandic Friends
-jäseneksi. Liity jäseneksi osoitteissa
Jäsenrekisteröityminen suomeksi:
https://www.scandichotels.fi/scandic-friends/liity-scandic-friends-ohjelmaan?promotioncode=TRADEKA
Jäsenkirjautuminen ruotsiksi:
https://www.scandichotels.se/scandic-friends/bli-medlem?promotioncode=TRADEKA
Tutustu kaikkiin Scandic Friends
-kanta-asiakasohjelman etuihin.

ASIAKASPALVELUMME
Jäsenasiat: Tradekan jäsenpalvelu
ma – pe klo 9 – 15 puh. 08001 22288
(maksuton).
PINS-jäsenyys ja -kortit:
ma – pe klo 9 – 17 puh. 020 764 9424
(lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu
+7,02 snt/min, matkapuhelimesta
8,35 snt/puhelu +17,17 snt/min.)

Kaikki etusi löydät

tradeka.fi

