CLIENT DETAILS FORM
CLIENT ID

رقم العميل

(OFFICE USE ONLY)

االسم

NAME

تاريخ الوالدة

DATE OF BIRTH

اجلنس

GENDER
JOB TITTLE

الوظيفة

NATIONALITY

اجلنسية
احلالة اإلجتماعية

MARITAL STATUS

البطاقة املدنية

CIVIL ID

رقم اجلوال

MOBILE No.

هاتف املنزل

HOME PHONE

البريد األلكتروني

EMAIL

العنوان الكامل

FULL ADDRESS
WORK ADDRESS

عنوان الوظيفة

Dislikes & Allergy

احلساسية و املمنوعات

:هل ترغب يف احلصول على استشارة اخصائية التغذية

INTERESTED IN NUTRITIONAL CONSULTATION:

: توقيع

SIGNATURE

كيف تفضل الحصول على الغذاء عند التوصيل
HOW WOULD YOU PREFER TO RECERIVE THE FOOD

دق اجلرس

Ring the Bell

مكاملة هانفية
Phone Call

3  مكتب- 3  ميزانني-  برج سنابل-  شررق- الكويت
Kuwait, Sharq, Sanabil Tower, Mezzanine 3, Office 3#

آخري

Other

إتفاقية االشتراك بخدمة برامي بايتس:
شــكرا إلختيــارك بــرامي بايت ــس  .يس ــعدنا ان نقــوم بخدمتــك و احلصــول عل ــى فرصــة مســاعدتك يف حتقيــق أهدافــك مــع
اإلســتمتاع باحليــاة بطريقــة صحيــة اكث ــر.

Prime bites Client agreement form:

Thank you for choosing Prime bites. It is our pleasure to serve you and help you reach your
target toward healthy eating and healthy lifestyle.

Our Fees:

رسوم اإلشتراك يف برامي بايتس:
رسوم فتح امللف  10دنانير
رسوم استشارة اخصائية التغذية  10دنانير
رسوم برامج الوجبات الغذائية ( ابتداءا من  80دينار كويتي )

10 KD file opening charges
10 KD dietitian consultation Charges
)Diet programs Charges (Starting from 80 KD

خطوات التسجيل :
يتــم حتديــد موعــد مــع اخصائيــة التغذيــة ق بــل احلضــور ال ــى املركــز عــن طريــق خدمــة العمــاء و موظفــن االســتقبال يف اي
ف ــرع مــن ف ــروع بــرامي بايت ــس.
يرج ــى احلضــور ق بــل املوعــد احملــدد ب  15-10دقيقــة لالستف ســار عــن البرامــج  -مواعيــد التوصيــل واي خدمــات اخ ــرى نقدمهــا
يف بــرامي بايتس.
عل ــى العميــل اســتكمال اج ــراءات فتــح امللــف و تزويــد موظفــن االســتقبال باملعلومــات الالزمــة و الصحيحــة ق بــل دخــول
االستشــارة.
قبل مغادرة املركز عند التسجيل يرجى حتديد موعد املراجعة القادمة.
مواعيد املراجعات :
يتــم حتديــد موعــد املراجعــة و عددهــا ح ســب البرنامــج الغذائ ــي املختــار  .يف حــال التخلــف عــن احلضــور للمراجعــات الي ســبب
مــن األســباب يرج ــى التواصــل لوضــع موعــد اخ ــر يف الفت ــرة ق بــل نهايــة البرنامــج الغذائ ــي وتخل ــي بــرامي بايت ــس مس ــؤوليتها
مــن النتائــج املترت بــة عل ــى عــدم احلضــور.
اختيار الوجبات:
يتــم اختيــار الوج بــات الغذائيــة مــن قائمــة بــرامي بايت ــس املميــزة و املتجــددة حتــت ارشــاد و نصــح اخصائ ــي التغذيــة امل س ــؤول
عــن احلالــة  .حتــدد ال س ــعرات احلراريــة ومنــوذج الرجيــم اخلــاص ح ســب احتيــاج كل ج ســم و ح ســب احلالــة الصحيــة و يتــم
التعديــل اذا لــزم االمــر خــال املراجعــات.
اذا تعــذر عل ــى العميــل اختيــار قائمــة الوج بــات الغذائيــة كاملــة ســيتم ال عــودة ال ــى اختياراتــه ال ســابقة و اخطــاره عــن طريــق
الهاتــف.
يف حالــة رغــب العميــل بــأي تعديــل او تغيــر عل ــى قائمــة الوج بــات يجــب اعــام املركــز ق بــل  48ســاعة عــن طريــق التواصــل
بالهاتــف خــال ســاعات العمــل الرســمية.
مواعيد توصيل الوجبات :
سيتم حتديد موعد توصيل الوجبات من قبل املركز وحسب جداول محددة و بالتنسيق مع العميل .
يتــم ايصــال الوج بــات بفت ــرة ال تتجــاوز عــن  30دقيقــة ق بــل او بعــد املوعــد املتفــق عليــه بنــاء عل ــى حالــة الطريــق و الظ ــروف
اجلويــة .
ميكن للعميل طلب عنوان توصيل خالل ايام االسبوع و عنوان توصيل ثاني خالل عطلة نهاية االسبوع.
ميكــن للعميــل طلــب تغيــر عنــوان التوصيــل خــال االشــتراك  .يجــب اعــام املركــز بعنــوان التوصيــل اجلديــد ق بــل  48ســاعة
عل ــى االقــل  .تغيــر عنــوان التوصيــل يغيــر تلقائيــا موعــد توصيــل الوج بــات باختــاف املناطــق.
طلب ايقاف االشتراك:
ميكــن للعميــل طلــب ايقــاف االشــتراك فت ــرة زمنيــة مؤقتــه  -ليــوم واحــد او اكث ــر  -بســبب ظ ــروف ســفر او مناســبة او غيرهــا
و ذلــك عــن طريــق اعــام املركــز مبــدة ال تقــل عــن يومــن عــن املوعــد املطلــوب ايقافــه لضمــان حصــول العميــل عل ــى مبتغــاه
بسالســة ودون تأخيــر وتعويــض.
ميكن للعميل ايقاف االشتراك مدة ال تزيد عن  365يوماً .يعتبر االشتراك الغي اذا جتاوز املدة.
الغاء العضوية :
اذا ق ــرر عميــل بــرامي بايت ــس الغــاء العضويــة يجــب عليــه اخطــار املركــز يف خــال اخلمــس ايــام االول ــى مــن االشــتراك  .وبنــاء
عل ــى طلــب العميــل يف االيقــاف يتــم خصــم قيمــة الوج بــات ال ســبعة االول ــى  10 -دنانيــر قيمــة فتــح امللــف و  10دنانيــر قيمــة
استشــارة اخصائيــة التغذيــة غيــر مســتردة.
استرداد املبلغ يتم خالل  10-7ايام عمل
بعــد مــرور  7ايــام عل ــى االشــتراك ال يحــق للعميــل األلغــاء  -ميكــن طلــب االيقــاف او حتويــل االيــام املتبقــة لشــخص اخ ــر
بالتن ســيق مــع املركــز.
الشكاوي :
يجب حفظ وجبات برامي بايتس من حلظة االستالم يف درجة حرارة التبريد  4درجة سيليزية .
يجب استهالك الوجبات كاملة يف نفس يوم اإلستالم لضمان احملافظة على جودتها.
يتــم اســتقبال الشــكاوي اخلاصــة بجــودة الغــذاء خــال فت ــرة الثــاث ســاعات االول ــى مــن توصيــل الوج بــات .تخل ــي بــرامي بايت ــس
مس ــؤوليتها عــن اي شــكوى تقــدم بعــد ذلــك ل عــدم ضمــان ظ ــروف احلفــظ و التخزيــن.
يف حالــة وجــود اي خطــأ او مشــكلة يف الوج بــات يجــب تن ســيق اعــادة العينــة ال ــى مط بــخ بــارمي بايت ــس لتحقيــق و اتخــاذ
االج ــراءات الالزمــة ل س ــامة الغــذاء.

Registration Steps:

Through our call center or customer care representative Kindly book and appointment before
coming our branches to make sure the dietitian is available for consultation and for your own
convenient.
Kindly reach 10-15 minutes earlier to take your times and ask the necessary information about
our services, programs, delivery timing or other inquires possible.
It is mandatory to provide the reception all the correct contact details and fill the application
form before meeting the dietitian.
Make sure to book you next appointment before leaving the Center.

Follow up appointments:

Follow up appointments number and date depends on the selected program. If the client miss
his/ her following up appointment for any reason he/ she should contact the office to reschedules before the end of his/her subscription. Prime bites are not responsible for missing the
follow up appointment and it’s out come.

Meals Selection:

Choosing Prime bites unique and tasty meals should be done following the guidance of the
dietitian in-charge of the case. According to each client requirements and unique needs the
calories and diet plan will be determine and updates – if needed – during follow ups.
If the client didn’t select the full Menu form, the company will go back to his\her old choices and
inform him through the phone.
In case of any changes in the menu or updates, A period of 48 hours is required. Contact us
during working hours through the phone to do so.

Delivery:

Food delivery timing will be determined by according to our office delivery schedules and client
coordination.
A period of 30 minutes window less or more than the fixed time is needed according to traffic,
roads status and weather.
The client can choose two different addressed for delivery, one during weekday and another
during weekends.
The client can change the delivery address during his subscription. Our centers must be informed 48 hours earlier. Note that changing the address will automatically change the delivery
timing.

Membership Freeze:

The client can stop the membership for a period of time – one day or more – if he\ she is traveling, have certain occasion or any possible reason by contacting you center thought phone
before at least 72 hours from that certain date to make sure to compensate the days and to
serve you properly.
The client can stop the membership for maximum 365 days. After that the membership will
automatically canceled.

Membership cancelation:

If the client which to cancel his\ her membership, the center must be informed in the first five
day from the subscription. Accordingly the price of the first seven days will be deducted + 10
KD file opening charges + 10 KD consultation fees which are nonrefundable.
The refund will be arranged in 7-10 working days.
After seven days the membership can’t be canceled. It can be transferred for someone else by
coordinating with our centers.

Complaints:

Our meals should be kept refrigerate from the minute of receiving them at 4 C.
For the optimum food quality the meals should be consumed in the same day.
If you have any comments about the food quality, you should be informing the center during
the first three hours from delivery. Prime bites will clear itself from the responsibly after that as
it can’t guarantee the storage conditions.
To serve you better keep any sample that you don’t feel comfortable about consuming. Contact
our offices to arrange pick and investigation. This is a food safety step that any ISO certificate
Kitchen must follow to insure customer satisfaction.
Prime bites offices are closed every Friday as a weekly rest.

مراكز برامي بايتس مغلقة يوم اجلمعة كاجازة اسبوعية .

Customers Name

اسم العميل :

Civil Id. No.:

رقم البطاقة املدينة :

Customer’s signature:

توقيع العميل :

Date:

التاريخ:
** إذا كانت رغبتك هي عدم استشارة أخصائية التغذية الرجاء قراءة البيان التالي و التوقيع أسفله .
تخليص :
أنــا املوقــع أدنــاه اق ــر إنن ــي ال أريــد أن اخضــع للتقييــم الصح ــي و التغــذوي مــع أخصائيــة التغذيــة يف بــرامي بيت ــس الــذي
ســيزودها باملعلومــات الطبيــة الالزمــة لتقيــم حالت ــي الصحيــة و تقــدمي البرنامــج الصح ــي الــازم و املالئــم .
و اقر أني على دراية تامة بأخطار إتباع نظام غذائي جديد دون االستعانة باالستشارة الالزمة .
لــذا فانــا اعف ــي ش ــركة بــرامي بيت ــس وجميــع العاملــن فيهــا مــن أي مس ــؤولية أو ادعــاء لرفض ــي ملقابلــة واستشــارة أخصائيــة
التغذيــة التابعــة ل بــرامي بيت ــس .

*If you are not willing to meet the food specialist, then read the clearance and sign on the same:
Clearance
I declare that I do not choose to receive an appointment with the dietitian in PRIME BITES
for health and food estimation, which in turn will provided the dietitian in PRIME BITES with
some medical information related to the health condition and in determining the proper diet
plans. I understood well the danger of involving in new diet program without returning to the
dietitian consultation, therefore, I relieve the responsibility of PRIME BITES and all of its employees from any request or claims regarding my rejection of the appointment with the dietitian
in PRIME BITES.

Customer’s Signature:

توقيع العميل :

Date

التاريخ

الكويت  -شررق  -برج سنابل  -ميزانني  - 3مكتب 3
Kuwait, Sharq, Sanabil Tower, Mezzanine 3, Office 3#

