
Carduri de fidelitate 
Hugo restaurant pune la dispoziția clienților mai multe tipuri de beneficii prin intermediul programului

de fidelitate - Carduri Aromate

Prezentare carduri

Card Rozmarin - card discount

Beneficii: 
- 5%discount - pe toată durata contractului, indiferent de valoarea achiziției 
-10% discount - pentru achiziții de peste 200 lei lunar 
 
Discountul se aplică doar la produsele gătite, însă la atingerea pragului de 200 de lei, necesar pentru un
discount de 10% se ia în considerare valoarea tuturor produselor achiziționate. Trecerea la discountul
de 10% se realizează imediat (la prima achiziție) după atingerea pragului de 200 de lei. Discountul atins
la finalul unei luni se pastrează și în luna următoare. Dacă într-o lună calendaristică nu se atinge pragul,
posesorul cardului va beneficia de discountul de 5% până la momentul atingerii pragului necesar. 

Card Piper - plata la termen

Acest card se adresează firmelor care doresc să ofere angajaților masa de prânz în limita unui buget
sau persoanelor fizice care doresc să achite masa la termen. Bugetul poate fi setat zilnic sau lunar
pentru fiecare card, iar depășirea bugetului se achită la casa de marcat. Acest card necesită contract
de acordare pentru care se solicită instrument de garantare. 
 



Card Vanilie - card debit

Cardul Vanilie oferă un discount de 10% la toate produsele și presupune încărcarea unei sume în
avans. Suma minimă de încărcare este de 150 de lei.  

Alte precizări:
- cardurile aromate se pot obține direct din restaurantele Hugo și City , iar primul card se eliberează
gratuit
- cardurile aromate sunt valabile doar la achizițiile de preparate din restaurantele fizice și nu se aplică
la comenzile online
- se poate solicita un raport cu privire la modul în care cardul a fost utilizat printr-un e-mail la
carduri@hugorestaurants.ro ori de câte ori acesta este necesar 
- discountul cardurilor aromate nu se aplică la: meniul zilei, produsele aflate în promoții de tip happy
hour sau alte tipuri de promoții. 
- cardurile aromate nu pot fi folosite simultan cu programul Star BT (discount 5%)

 

Pierderea sau furtul cardului trebuie comunicată în cel mai scurt timp la 0756-222.444 sau pe e-mail la
carduri@hugorestaurants.ro, pentru a proceda la blocarea cardului. Eliberarea unui nou card costă 10

lei (TVA inclus). 
 
 

Vă mulțumin și vă așteptăm în restaurantele noastre. 
 
 

Echipa Hugo


