
 
SHA PRIVILEGED 

FAQ’s 

 

 .SHA Wellness Clinicإنه برنامج الوالء الخاص ب ؟  SHA Privilegedما هو

 SHA Wellness Clinicتم إنشاؤه بغرض إقامة عالقة مع الزبون تتجاو فترة اإلقامة، وذلك بمكافأة الزبناء الذين يثقون باستمرار في 

 

يشر إلى عدم رغبته ما لم ،  SHA Privilegedلبدء عضويته في برنامج  لى، سيتم تسجيل الزبون تلقائيًاخالل إقامتكم األو؟ SHA Privilegedمتى يمكنني التسجيل في 

 . في ذلك

 

أو عن طريق إرسال بريد    ، " SHA Privilegedال أرغب في االشتراك في  " ، بوضع عالمة في الخانة  SHAعند الوصول إلى  كيف يمكنني التنازل عن حالة العضوية؟  

  .loyalty@shawellnessclinic.com إلكتروني في أي وقت إلى مدير الوالء 

 

 .  ال، لن تحتاج إلى بطاقة لتعريف نفسكهل سأستلم بطاقة عند االنضمام إلى البرنامج؟ 

 

 .  الخاص بنا SHA Privilegedإنها نقاط برنامج الوالء ؟ SHApphiresما هو 

 

 : من خالل SHApphiresيتم تجميع ؟ SHApphiresكيف يمكنني تجميع  

 . واحد SHApphireيورو تحصلون على  10المصاريف خالل الحجز في مجملها؛ مع كل  •

 .SHA Wellness Clinicتكرار عدد اإلقامات في  •

 . من األشخاص الذين توصي بهم •

 

 .  نعممنذ إقامتي األولى؟  SHApphiresهل يمكنني تجميع 

 

 :  في الظروف التالية  SHApphiresال  يمكن تجميع . نعمخالل فترة اإلقامة؟ SHApphiresهل هناك أي ظروف ال يسمح فيها بتجميع 

الترويجية • المجانية  الليالي  بـ  .  في  المثال، عندما تستمتع  ل  6لياٍل وتدفع ثمن    7على سبيل  التي تحصل عليها مجانًا  الترويجية  الليلة  فإن  ن تمنحك  لياٍل فقط، 

SHApphires  

 ٪ 15عندما تستفيد من خصم استثنائي يساوي أو يزيد عن  •

 عندما يتم دفع مصاريف اإلقامة عن طريق االئتمان أو المقايضة   •

 عندما يتم دفع فاتورة اإلقامة جزئيًا أو لم يتم دفعها على اإلطالق   •

 

نعم، حتى إذا حجزت إقامتك عن طريق وكالة األسفار ا جئت عن طريق وكالة سفر أو وسيط آخر؟واالستفادة من المزايا المتوفرة إذ  SHApphiresهل يمكنني تجميع  

 . SHA Privilegedواالستمتاع بالمزايا المتعلقة بالفئة التي تصل إليها، بشرط أن يتم عن طريق  SHApphiresأو وسيط آخر، فستتمكن من تجميع 

 

لمنحه حق الولوج إلى   SHApphires، فستنتهي صالحية الجزء النسبي من  SHAشهًرا إلى    36إذا لم يعد الزبون بعد مرور  .  نعم؟  SHApphiresهل تنتهي صالحية  

 . سنوات، فسيتم إلغاء برنامج والئه 5بعد مرور  SHA Wellness Clinicإذا لم يعد الزبون إلى . أشهر 6الفئة األدنى، مع تكرار هذه العملية كل  

 

 . إلى حسابك عند المغادرة SHApphiresيتم إضافة إلى حسابي الشخصي؟  SHApphiresمتى سيتم إضافة 

 

 . قائمة مزايا مرتبطة بكل منهاكذا إلى و SHA Privilegedإمكانية الولوج إلى إحدى فئات  SHApphiresتمنح  ؟SHApphiresما فائدة 

 

 .  غير قابلة لإلبدال SHApphiresال،  قابلة لإلبدال؟  SHApphiresهل 

 

 .  اليشم والروبي والزمرد والماس: فئات 4من  SHA Privilegedيتكون ؟ SHA Privilegedكم عدد الفئات التي يتكون منها برنامج 

 

 التي نحتاج إليها للولوج إلى كل واحدة من الفئات؟  SHApphiresكم عدد 

   SHApphires 1499ابتداء من اإلقامة األولى حتى : يشم •

  SHApphires 3999إلى  1500من : روبي •

 SHApphires 7999إلى   4000من : الزمرد •

 SHApphires 8000ابتداء من :  الماس •

 

نعم، على الرغم من كون الفوائد ذات طابع شخصي، إال أنه سيكون هناك بعض المزايا التي يمكن هل يمكن أن يستفيد من هذه الفوائد أشخاص آخرون قاموا بالحجز كذلك؟  

 . SHA Privilegedللشخص المرافق االستفادة منها عند الحجز، بشرط أن يقيم في نفس جناح صاحب حساب 

 

loyalty@shawellnessclinic.comعبرالبريدالإلكتروني:


 SHAإلى صاحب حساب    SHApphires، يمكنكم تسليم  SHA Privilegedنعم، نظًرا لكونكم صاحب حساب  إلى شخص آخر؟    SHApphiresم  هل يمكنني تسلي

Privileged آخر تحت رقم الحجز نفسه  . 

 .  ٪100، ٪ 75٪،50، ٪33.3  ٪، 25: بالمبالغ التالية SHApphiresيجوز تحويل 

 

أو عبر +  34 966 811  199يتم التوقيع على نموذج التسليم عند تسجيل المغادرة، أو االتصال بقسم الحجوزات عبر الهاتف  ؟  SHApphiresمتى وكيف يمكنني تسليم  

  .SHApphiresسيكون لديكم فترة شهر واحد كحد أقصى بعد تاريخ المغادرة لتتمكنوا من إجراء تحويل .loyalty@shawellnessclinic.com : البريد اإللكتروني

 

(  يالمكتب  الحاسوبالهاتف المحمول و)حاليًا على إنشاء سجل دخول عبر التطبيق    SHA Wellness Clinicتعمل  الخاص بي؟    SHApphiresكيف يمكنني معرفة رصيد  

 :  في الوقت الحالي، يمكنكم معرفة رصيدكم بالطرق التالية. نشاطاتكم ونقاطكم والمزايا وما إلى ذلكحيث يمكنكم تتبع 

  Front Officeأو  Guest Relationsأثناء إقامتكم، يمكنكم السؤال في قسم  •

   loyalty@shawellnessclinic.com.عبر البريد اإللكتروني، عن طريق االتصال بمدير الوالء الخاص بنا  •

 +  34 966 811  199عن طريق الهاتف، من خالل االتصال بقسم الحجوزات   •

 

( loyalty@shawellnessclinic.com)صال بمدير الوالء  من خالل االتالمتعلقة بإحدى إقاماتي، كيف يمكنني المطالبة بها؟    SHApphiresفي حالة إذا لم يتم اعتماد  

 .  أشهر من تاريخ المغادرة 6في مدة أقصاها  SHApphiresيمكن المطالبة بـ . واإلشارة إلى رقم محدد اإلقامة أو الخدمة المتعاقد عليها التي تم تقديم المطالبة بشأنها

 

 :  في أي وقت وبالطرق التالية؟ SHA Privilegedكيف يمكنني إلغاء االشتراك في 

 loyalty@shawellnessclinic.com.عبر البريد اإللكتروني، من خالل االتصال بمدير الوالء الخاص بنا  •

 +34 966 811  199عن طريق الهاتف، من خالل االتصال بقسم الحجوزات   •

 ، يمكنكم التوقيع على نموذج إلغاء االشتراك SHAأثناء إقامتكم في  •

loyalty@shawellnessclinic.comعبرالبريدالإلكتروني:

