Mälarhöjdens Ridskola ger upp till 10 % av vad du har
betalt under föregående säsong som bonus!
För att uppmuntra till mer tid i sadeln har ridskolan en återbäringsmetod där dina/ familjens
avgifter för gruppridning, privatlektioner och olika kortkurser som ridskolan anordnar alla är
bonusgrundande. Detta gäller sammantaget för alla som är skrivna på samma adress.
Bonusen dras sedan på en av dina/familjens fakturor gällande den kommande säsongen. Den
betalas inte ut kontant och gäller heller inte om du eventuellt inte rider kvar hos oss.
Inför varje ny ridsäsong uppdaterar ridskolan gällande bonustabell. Varje hushåll håller själv
reda på och spar kvittenser för gjorda betalningar till ridskolan. I god tid inför nästkommande
ridsäsong skickas redovisningen av gjorda betalningar till ridskolan, dock senast 13 juni.
OBS! Maila in uppgifterna till ridskolans mailadress avsedd för bonusfrågor: bonus@hars.info

Viktigt att känna till för att få bonus!
•

Avgiften är endast bonusgrundande om den har betalats senast till respektive
förfallodatum.

•

Bonusgrundande är endast de avgifter du redovisar med belopp, betaldatum, vem den
avser och vad den avser.

•

Avgifterna är endast bonusgrundande om redovisningen mailas in senast 5 juni 2022.

•

Avgifterna är endast bonusgrundande om redovisningen mailas till bonus@hars.info

•

Presentkort som köps av och/eller ges till någon utomstående adressboende är ej
bonusgrundande

•

Din kommande bonus grundar sig på de avgifter du har betalt och som avser den gångna
säsongens aktiviteter under perioden 16/8 2021 – 14/8 2022.

>32,000 kr ger 2% i bonus
>46,600 kr ger 3 % i bonus
>52,800 kr ger 5 % i bonus
>61,000 kr ger 6 % i bonus
>72,450 kr ger 8 % i bonus
>80,700 kr ger 10 % i bonus
OBS! Avvakta med att betala din/ en av familjens fakturor tills du har fått bonusen bekräftad
via mail. Dra inte själv av bonusbeloppet utan att först fått en bekräftelse.

