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1. salon+ kliendikaart
1.1. Salonplus Baltic OÜ (edaspidi: salon+) kliendikaardi eesmärk on pakkuda erinevaid soodustusi salon+ teenuste 
kasutamisel. Kliendikaardi kasutajaks märgitud isik osaleb salon+ poolt välja töötatud sooduspakkumistes. 
1.2. Leping salon+ kliendikaardi kasutamiseks sõlmitakse salon+ kodulehel www.salonplus.ee/kaart või salongis 
salon+ kliendikaardi taotluse esitanud isikuga. Leping loetakse sõlmituks salon+ kliendikaartide hinnakirjale vastava 
tasu laekumisest. 
1.3. Lepingu sõlminud (kaardi eest tasunud) isik ja kaardil märgitud (kliendikaardi kasutaja) isik võivad erineda. 
Kliendikaardi kasutaja andmed fikseeritakse hiljemalt kaardi esmakordsel kasutamisel.
1.4. salon+ väljastab kliendikaardi ühe nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest. 
1.5. Kliendikaardi saab kätte taotluses märgitud salon+ salongis või posti teel taotluses märgitud aadressil.
1.6. Kliendikaart on personaalne kaart, mis  on kasutamiseks ainult kaardi kasutajaks märgitud isikule ja kehtib ainult 
koos isikut tõendava dokumendiga. Salonplus Baltic OÜ’l on õigus kliendikaardi kasutamine blokeerida juhul, kui 
kliendikaarti kasutab lepingus mitte märgitud isik või ilmneb kliendikaardi kuritarvitamine mistahes viisil.

2. salon+ kliendikaardi kehtivus
2.1. Kliendikaardiga pakutavad soodustused kehtivad ainult kliendikaardi esitamisel ning kliendikaardi kasutaja isiku 
pildiga isikuttõendava dokumendi esitamisel.
2.2. Kliendikaart kehtib üks (1) aasta alates lepingu sõlmimisel kliendikaardi eest tasumise päevast. 
2.3. Salongide nimekiri, kus kliendikaart kehtib on avaldatud salon+ koduleheküljel www.salonplus.ee.
2.4. Kliendikaardi kaotamise või kasutuskõlbmatuks muutumise korral väljastab salon+ kliendi sooviavalduse alusel 
uue kaardi. Kliendikaardi vahetuse kulud katab klient vastavalt salon+ poolt kinnitatud hinnakirjale.
2.5 Salonplus Baltic OÜ ei osta Kliendikaarti tagasi ega vastuta kliendile kliendikaardiga pakutavate soodustuste 
mitte kasutamise eest.
2.6 Kaardi andmeid (määratud kasutaja) ja kaardi tüüpi (kuldkaart, plaatinumkaart, meeste kaart, naiste kaart vms) 
ei saa muuta lepingu kehtivuse jooksul.

3. salon+ kliendikaardi tüübid ja kliendikaartidega pakutavad soodustused

salon+ kliendikaart Kuldkaart meestele või naistele
221€

Plaatinumkaart meestele või naistele
250€

Juukselõikus (sisaldab 
 juuksepesu, lõikust, kuivatust 

ja viimistlust)

TASUTA salon+ juuksuri või nooremjuuksuri 
kvalifikatsioonis töötaja juures

TASUTA salon+ kõikides 
kvalifikatsioonides töötajate juures

Muud hinnakirjas toodud 
salon+ teenused 

-10% -20%

Kliendikaardi kehtivus 221€ 250€

salon+ kliendikaart Sooduskuldkaart meestele 
või naistele 182€

Soodusplaatinumkaart meestele 
või naistele 211€

Juukselõikus (sisaldab 
 juuksepesu, lõikust, kuivatust

 ja viimistlust)

TASUTA salon+ juuksuri või nooremjuuksuri 
kvalifikatsioonis töötaja juures

TASUTA salon+ kõikides kvalifikatsioonides 
töötajate juures

Muud hinnakirjas toodud salon+ 
teenused 

-10% -20%

Sooduskliendikaardi kehtivus

1 aasta alates kliendikaardi väljastamise kuupäevast 
kõigis salon+ salongides üle Eesti.

1 aasta alates kliendikaardi väljastamise kuupäevast. Tasuta juukselõikus 
kehtib salon+ Rakvere, Jõhvi, Narva salongides. Muud teenustele pakutavad 

soodustused kehtivad kõigis salon+ salongides üle Eesti.



Käesolevaga tõendan, et olen tutvunud salon+ kliendikaardi kasutamise tingimustega ja nõustun minu isikuandmete 
lisamisega salon+ kliendiprogrammi. Kliendiprogrammi lisatud andmeid kasutatakse salon+ soodustuste ja pakkumiste 
edastamiseks. Andmeväljad palume täita trükitähtedes:

Värskeima info salon+ kliendikaardi omanikele pakutavatest 
soodustustest leiab veebilehelt www.salonplus.ee/kaart

Broneeri aeg internetis:
www.salonplus.ee

EESNIMI
(kaardi kasutaja)

PEREKONNANIMI
(kaardi kasutaja)

MOBIILTELEFONI 
NUMBER
(kaardi kasutaja)

E-POSTI AADRESS
(kaardi kasutaja)

SÜNNIPÄEV (päev, kuu, soovi 
korral aasta) (kaardi kasutaja)

Kliendikaardi väljastanud 
ettevõte (salong)

Kliendikaardi väljastanud 
teenindaja (nimi, amet)

Kliendikaardi väljastamise 
kuupäev

Väljastatud kliendikaardi tüüp

Kliendikaardi hind EUR

KLIENDIKAARDI OSTJA  
NIMI JA  ALLKIRI

KAARDI VÄLJASTANUD 
TEENINDAJA ALLKIRI

Kuldkaart meestele 
või naistele

Platinumkaart meestele
või naistele

221€ 250€

182€ 211€
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