
        Hanki oma Lekker 61 Yritys VIP –kortti

Onko työpaikkasi lähellä Lekker 61:stä (Isokatu 61, Oulu) tai haluaisit lounastaa kollegoiden 
tai
yritysvierailijoiden kanssa Lekker 61:ssä? Siinä tapauksessa tämä on hyvä syy hankkia 
yrityksellesi
Yritys VIP-kortti.

⦁ Tällä kortilla saat 10% alennuksen keittiömme tuotteista. Lounasaikaan 
maanantaista perjantaihin kello 10:45 - 14:00. 

⦁ Kortti on yrityskohtainen, ei henkilökohtainen. Kaikki yrityksen työntekijät voivat 
käyttää korttia.

⦁ Voit myös käyttää korttia yritysvierailujen yhteydessä kun lounastatte Lekker 61:ssä.

Miten saada yrityksen VIP-kortti?

1. Toimita pieni paperilappu tai kortti yrityksesi logolla, osoitteella, puhelinnumerolla ja 
sähköpostiosoitteella. (Tämä voi olla käyntikortti, jos käyntikorttisi paperi ei ole liian 
paksua).

2. Suurin koko on 8,5 x 5,5cm!
3. Teemme yrityksesi VIP-kortin valmiiksi yhden päivän sisällä (joskus 30 minuutin 

kuluessa).

Joitakin ehtoja ja määräyksiä, jotta ymmärtäisimme toisiamme hyvin.

⦁ Korttia ei voi käyttää muihin Lekker 61: n tarjoamiin palveluihin.
⦁ Alennus annetaan ainoastaan maanantaista perjantaihin lounasaikaan (10:45 - 14:00).
⦁ Korttia ei voi käyttää yhdessä muiden alennusten kanssa.
⦁ Yrityksessä tai yrityksen sijaintikohteelle voidaan myöntää max 3 VIP-yrityskorttia.
⦁ Lekker 61 ei koskaan anna tai myy kolmansille osapuolille nimiä, puhelinnumeroita, 

sähköpostiosoitteita tai muita yksityisiä tietoja. Lekker 61 voi kuitenkin käyttää tietoja 
suoramainontaan oman yrityksen markkinointiin. Voit lopettaa näiden sähköpostien 
tilaamisen koska tahansa ilman seurauksia yrityksesi Vip-korttiin.

⦁ Lekker 61: lla on oikeus muuttaa kortin ehtoja tai lopettaa kortin käyttö ilmoittamatta siitä 
etukäteen.

⦁ Lekker 61 on osa Fin Camp Holiday Oy:tä - Y-tunnus 2116884-9



     

       Get your Lekker 61 Company VIP card 

Are you working in a company nearby Lekker 61 (Isokatu 61, Oulu), or like to lunch with colleagues or 
company guests at Lekker 61? Well, that is a good reason to get your company a Company VIP card. 

⦁ With this card you will receive 10% discount for products from our kitchen. During the lunch hours, 
Monday to Friday, 10:45 - 14:00 hrs.

⦁ The card is company-related and not personal. The card is useable by all persons who work in the 
company. 

⦁ You can also use the card when accompanying guests of your company for a lunch meeting at 
Lekker 61 

How to receive a Company VIP card?
1. Deliver a small paper or card with your business logo, address, phone number and email address 

printed. (This can be your business card if the paper quality of your business card isn’t too thick). 
2. Maximum size is 8,5 x 5,5 cm !
3. We make your Company VIP card ready within one day (sometimes within 30 minutes)

Some terms and regulations to understand each other well.
⦁ The card cannot be used for other services provided by Lekker 61. 
⦁ The discount is only given Monday to Friday during lunch hours (10:45 - 14:00 hrs). 
⦁ The card cannot be used in combination with other discounts. 
⦁ There is a maximum of 3 Company VIP cards per company or company establishment.
⦁ Lekker 61 will never give or sell names, phone numbers, email addresses and other private information to third 

parties. Lekker 61 might however use the information for direct emailing for own business marketing. You 
always will have the right to reject this marketing and unsubscribe from the mailing list, without any 
consequences for the Company VIP card. 

⦁ Lekker 61 has the right to change card conditions and or terminate the use of the card without giving notice 
beforehand. 

⦁ Lekker 61 is part of Fin Camp Holiday Oy - Business ID 2116884-9


