


Ratsulan Moda-korttiasiakkaan etuja: Moda-kortti
Ostohyvitys
Tarjoamme ostoksistasi ostohyvityksen eli bonuksen seuraavasti:
• MODA-kortissa on henkilökohtainen asiakasnumerosi, jolle ostoksesi automaattisesti rekiste-
röityvät ostohyvitystä varten. Ostohyvityksen piiriin eivät kuulu ns. toimitusmyyntinä tapahtuvat 
kaupat. 

• Ostohyvitystä kerätään erikseen keväällä 1.1.-30.6. ja syksyllä 1.7.-31.12.

• Ostohyvitys määräytyy progressiivisen taulukon mukaisesti, eli mitä suuremmiksi ostoksesi tai 
perheesi ostokset kasvavat, sitä suurempi suhteellisesti on ostohyvityksesi. Katso Ostohyvitys-
taulukko takakannesta.

• Kertyneen ostohyvityksen saat hyväksesi uusien ostostesi yhteydessä puolen vuoden aikana 
karttumisajankohdan päättymisestä, kevätkaudelta joulukuun loppuun ja syyskaudelta kesäkuun 
loppuun. Ostohyvityksen lunastamisen edellytyksenä on, että ko. ostokset on maksettu sopimuk-
sen mukaisesti ja että ostohyvitys kertyy saman perhetalouden ostoksista. Ostohyvitystä lunas-
tettaessa tulee MODA-kortin olla aina mukana.

• Ostohyvityksillä tehdyistä ostoksista ei kerry uutta ostohyvitystä. Ostohyvitystä ei makseta ra-
hana, eikä sitä voi siirtää toisen hyväksi. Ostohyvityksen voi käyttää missä tahansa Moda- tai Jim 
& Jill -myymälässä.

Ompelupalvelumaksut puoleen hintaan
MODA-kortilla saat ompelupalvelut puoleen hintaan Muotitavaratalo Ratsulassa.

Kotisovitus
Sinun ei tarvitse ostaa hätiköiden. Voit viedä kotiisi tuotteita nähtäväksi ja harkita ostostasi kolmen 
päivän ajan, jos MODA-korttisi on Ratsulan Tilikortti. Jos et ole palauttanut tuotteita kolmen päi-
vän aikana, oletamme että haluat ostaa tuotteet ja siirrämme ostokset tilillesi. Ostokset voi käydä 
maksamassa  myymälässämme tai voimme lähettää mahdollisista ostoksista laskun kotiisi kerran 
kuussa. 

Palveluvaraus
Voit ennakolta varata ajan palvelua tai pukeutumisneuvontaa varten. Yhteyttä voit ottaa nettisivu-
jemme (www.ratsula.fi) kautta, sähköpostitse: ratsula@ratsula.fi tai kysy lisää kassoilta.

Muita etuja
MODA-korttiin liittyy myös muita etuja ja etuoikeuksia, mm. MODA-korttitarjouksia, ostoetuja ja 
asiakasiltoja. MODA-kortilla voit kerätä ostohyvitystä kaikissa MODA- ja Jim & Jill -liikkeissä.

Valikoimat
Käytettävissäsi on Ratsulan ainutlaatuisen laajat erikoisliikkeen valikoimat naisten, miesten ja las-
ten vaatteita, jalkineita, kosmetiikkaa, kodintekstiilejä ja lahjatavaroita. Ratsulan MODA-kortti käy 
kaikin oikeuksin kaikissa Muotitavaratalo Ratsulan kerroksissa.

MODA-kortin voit valita kolmesta eri vaihtoehdosta:
1. Käteiskortti // 2. Tilikortti (kotisovitusoikeus) //  3. Laskutuskortti (vain yrityksille)

Kortin hinta on 2 euroa. Saat heti mukaasi väliaikaisen kortin. Käteiskortti postitetaan suoraan ko-
tiisi. Tilikortin valmistuttua saat ilmoituksen, mistä se on noudettavissa. Tili- ja laskutuskortti ovat 
Ratsulan omia kortteja, muissa MODA-myymälöissä ne toimivat käteiskortin tavoin.

1. Käteiskortti
Käteiskortti on tarkoitettu käteisen käyttäjälle. Esittämällä käteiskortin jokaisen ostoksesi yhtey-
dessä saat hyväksesi MODA-korttiasiakkaan edut. Käteiskortilla et voi maksaa ostoksiasi.

2. Tilikortti   (kotisovitusoikeus)
Tilikortti on kehitetty Sinulle, joka arvostat rauhassa tehtyjä valintoja ja joustavaa maksuaikaa. Rat-
sulan tilikortin haltijana saat oikeuden viedä tuotteen kotiin sovitettavaksi kolmen päivän ajak-
si. Jos kotisovitustuotteita ei ole palautettu kolmen päivän jälkeen, siirrämme ostoksen tilillesi. 
Ostoksista lähetetään kuukausittain lasku kotiisi. Tilikorttia voi käyttää myös käteiskortin tapaan. 
Tili on täysin koroton, kun maksat ostoksesi kokonaan seuraavassa laskutuksessa. Maksuaikaa on 
tällöin keskimäärin 30 päivää. Voit myös valita pidemmän maksuajan, aina viiteen kuukauteen 
asti. Maksat kuukausittain vähintään 20 % luottorajastasi. Maksamattomasta saldosta perimme 
tilinhoitomaksua (korkoa) 1,6 % kuukaudessa, kuitenkin vähintään yksi euro. Todelliseksi vuosiko-
roksi tulee silloin 19,2 % laskettuna tyypillisen 300 euron tililuoton mukaan. Huomaa kuitenkin, 
että 300 euron ostoksesta tilinhoitomaksuja veloitetaan 9,60 euroa eli vain 3,2 % käteishintaa 
enemmän. 

3. Laskutuskortti   (vain yrityksille)
Laskutuskortti on tarkoitettu vain yrityksille, jotka haluavat käyttää laskutuspalveluamme ja mak-
saa lyhyellä maksuajalla ilman korkoja ja kuluja. Laskutuskortin haltijalla on myös oikeus kotiso-
vitukseen. Laskutuskorttia voi käyttää myös käteiskortin tapaan.

Rinnakkaiskortti
MODA-kortin voit hakea perhekohtaiseksi, jolloin samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellä 
on hallussaan rinnakkaiskortti. Rinnakkaiskortin voi hakea pääkorttilaisen suostumuksella. Käteis-
kortin rinnakkaiskortiksi käy vain käteiskortti. Tilikortin rinnakkaiskortiksi käy käteiskortti tai tilikortti. 
Rinnakkaiskortilla ei voi lunastaa ostohyvitystä. Rinnakkaiskortin hinta on 1 euro.


