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T m ions – Blu Benefits program 

It is the Member’s responsibility to read and understand the terms and conditions outlined below: 

 Any new member enrolling the “Blu Benefits” loyalty program will receive automatically the 
membership card. The loyalty card will be activated together with the next transaction in any 
of the eligible restaurants and bars. 

 The loyalty program “Blu Benefits” is available in the following restaurants and bars: 
Sharkia, Caffe Citta, Prime Steaks and Seafood, Ginger Sushi Bar & Lounge, Dacia Felix, 
Prime Summer Garden, Bla Lounge Bar, Dark Bla Bar, Beach Bar. 

 Signing up for the program and receiving the first “Blu Benefits” card cannot be done in any 
other place then the eligible restaurants and bars. 

 The “Blu Benefits” card entitles the owner to a 10% discount for food and drinks. This 
discount is received by the member when joining the program and activated together with the 
next transaction. 

 The “Blu Benefits Plus” card entitles the owner to a 15% discount for food and drinks. The 
member is upgraded from “Blu Benefits” to “Blu Benefits Plus” card when reaching the total 
spent amount of 2000 Lei in in the eligible restaurants and bars, in one calendar year. 

 The “Blu Benefits VIP” card entitles the owner to a 20% discount for food and drinks. The 
member is upgraded from “Blu Benefits Plus” to “Blu Benefits VIP” card when reaching the 
total spent amount of 4000 Lei in in the eligible restaurants and bars, in one calendar year. 

 When the status is upgraded, the member will receive by email a notification. The member 
will have to pick up the new card from the Reception of the Radisson Blu Hotel, Bucharest 
and leave the old card in order to benefit the new discount level. 

 Cards must be presented in the restaurants and bars when requesting the bill and will be 
swiped to authorize your discount. Discounts cannot be given retrospectively. 

 All “Blu Benefits”, “Blu Benefits Plus” and “Blu Benefits VIP” cards are for individual use only 
and are nontransferable. 

 Only one Loyalty Card may be used per table or order. 
 The Loyalty Card cannot be used in conjunction with any other promotion, discount or for 

meetings and events. 
 If during one year from the day when getting an upgraded level of membership, the member 

does not reach the same annual amount correspondent to the membership level, then this 
member’s status will be downgraded to the level corresponding to the spent amount in the 
previous 12 months. Valid for both “Blu Benefits Plus” and “Blu Benefits VIP”. 

 Radisson Blu Hotel, Bucharest reserves the right to terminate the program, or to change 
these Terms and Conditions, regulations, or benefits of participation, in whole or partially at 
any time with or without notice. 
Employees of Radisson Blu Hotel, Bucharest and their families are not eligible for 
membership. 

 The discounts are not available for meetings and events and do not apply for groups bigger 
than 14 persons. 

  Radisson Blu Hotel, Bucharest considers compliance with the obligations under data 
protection laws to be crucial to both its corporate values and the success of its business. For 
detailed information regarding the way Radisson Blu Hotel, Bucharest processes the 
personal data of its clients, please read the Privacy Policy published at 
www.tasteofbucharest.ro 

 

Termeni și condiții – program Blu Benefits      

Este responsabilitatea Membrului să citească și să înțeleagă termenii și condițiile prezentate mai jos:

• Orice membru nou care se înscrie în programul de fidelizare „Blu Benefits”  va primi automat cardul de membru. Cardul de 
fidelitate va fi activat împreună cu următoarea tranzacție în oricare dintre restaurantele și barurile eligibile. 

• Programul de fidelizare „Blu Benefits” este disponibil în următoarele restaurante și baruri: Sharkia, Prime Steaks & Seafood, 
Dacia Felix, Ginger Sushi Bar & Lounge, PSG Pool Bar, ARISTOCOOL.   

• Înscrierea în program și primirea primului card „Blu Benefits”nu se poate face în niciun alt loc decât în restaurantele și barurile 
eligibile. 

• Cardul „Blu Benefits” oferă deținătorului o reducere de 10% pentru alimente și băuturi. Această reducere este acordată 
membrului atunci când se alătură programului și este activat împreună cu următoarea tranzacție. 

• Cardul „Blu Benefits Plus” oferă deținătorului o reducere de 15% pentru alimente și băuturi. Cardul membrului este actualizat 
de la „Blu Benefits” la „Blu Benefits Plus” atunci când atinge suma totală cheltuită de 2000 de lei în restaurantele și barurile 
eligibile, într-un an calendaristic. 

• Cardul „Blu Benefits VIP” oferă deținătorului o reducere de 20% pentru alimente și băuturi. Cardul membrului este actualizat 
de la „Blu Benefits Plus” la „Blu Benefits VIP” atunci când atinge suma totală cheltuită de 4000 de lei în restaurantele și barurile 
eligibile, într-un an calendaristic. 

• Când statutul este actualizat, membrul va primi o notificare prin e-mail. Membrul va trebui să ridice noul card de la Recepția 
Hotelului Radisson Blu, București și să lase cardul vechi pentru a beneficia de noul nivel de reducere. 

• Cardurile trebuie să fie prezentate în restaurante și baruri la solicitarea notei și vor fi verificate prin aparat pentru a vă acorda 
reducerea. Reducerile nu pot fi acordate retroactiv. 

• Toate cardurile „Blu Benefits”, „Blu Benefits Plus” și „Blu Benefits VIP” sunt numai pentru uz individual și nu pot fi transferate. 

• Se poate folosi doar un card de fidelitate pentru fiecare masă sau comandă.

• Cardul de fidelitate nu poate fi utilizat împreună cu nicio altă promoție, reducere sau pentru întâlniri și evenimente. 

• Dacă pe parcursul unui an din ziua în care obține un nivel actualizat de membru, membrul nu atinge aceeași sumă anuală 
corespunzătoare nivelului de membru, atunci statutul acestui membru va fi redus la nivelul corespunzător sumei cheltuite în 
ultimele 12 luni. Valabil atât pentru „Blu Benefits Plus” cât și pentru „Blu Benefits VIP”. 

• Radisson Blu Hotel, București își rezervă dreptul de a încheia programul sau de a schimba acești Termeni și condiții, 
reglementările sau beneficiile participării, integral sau parțial în orice moment, cu sau fără o notificare prealabilă. Angajații 
Radisson Blu Hotel, București și familiile acestora nu sunt eligibili pentru calitatea de membru. 

• Reducerile nu sunt disponibile pentru întâlniri și evenimente și nu se aplică pentru grupuri mai mari de 14 persoane. 

• Radisson Blu Hotel, București consideră că respectarea obligațiilor din legile privind protecția datelor este esențială atât 
pentru valorile sale corporative, cât și pentru succesul activității sale. Pentru informații detaliate despre modul în care Radisson 
Blu Hotel, București prelucrează datele personale ale clienților săi, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate publicată pe 
www.tasteofbucharest.ro


