Základné informácie
Dostali ste dnes u obchodníka Vašu vernostnú kartu.
Technicky je tento vernostný program zabezpečený
ﬁrmou Lyoness, ktorý výtvára najväčšie nákupné
spoločensto na svete. Náš cieľ - 1 miliarda nakupujúch =

Veľa nákupov = väčšie zľavy u obchodníkov.

iť s nami
Ako môžete ušetr
e a viac?
až 500,- Eur ročn
Cashback Card, Online-shops, Originálne poukážky, Mobilné poukážky...

Jednoducho využívajte tento vernostný program na maximum a máte ušetrené...
JEDNA KARTA PRE VŠETKY OBCHODY
Vaša vernostná karta Lyoness Vám umožňuje využívať výhody u obchodníka, ktorý Vám ju
vydal a zároveň v celej nákupnej sieti poskytovateľov výhod - viac ako 47.000 obchodníkov
v 46 krajinách sveta. Prečo píšeme výhody a nie iba zľavy? Lebo vďaka tejto karte
získavate u obchodníkov množstvo výhod - zľavy, akcie, exkluzívne akcie iba pre členov,
darčeky k sviatkom atď.
Každý obchodník si individuále môže zvoliť výšku členských výhod, ktoré držiteľom karty
Lyoness poskytne. Výhody sú poskytované vo forme CASHBACK
(peniaze späť, ktoré
sa Vám pripíšu na Vaše konto po realizácii nákupu) a ešte aj vo forme vernostných
zľavových bodov, tzv. SHOPPING POINTS
(1 SP má pre Vás hodnotu min. 5,- Eur
max. 10,- Eur - to koľko má SP hodnotu si určí obchodník na jednotlivú AKCIU - u nás
nazývanú ShoppingPoints Deals.) Tieto akcie sú momentálne k dospozícii na
www.lyoness.com - v sekcii Využite Shopping Points - spravte klik na rozšírené vyhľadávanie a nastavte si hľadanie Deals podľa mesta, PSČ a zvoľte ľubovoľný okruh. Systém Vám
okamžite ukáže, kde v okolí môžete tieto body vymeniť za tovar a služby.
PRÍKLAD VÝPOČTU VÝHOD:
Obchodník uvádza, že poskytuje 2% Caschback a 2,5 ShoppingPoints za 100 Eur nákup.
To znamená, pokiaľ u daného obchodníka zaplatíte 100,- Eur a preukážete sa vernostnou
kartou Lyoness, tak Vám pripíše ihneď z nákupu na Váš Lyoness účet 2,- Eur Cashback
(peniaze späť) a 2,5 SP (zľavových bodov). Ak nakúpite napr. len za 10,- Eur, tak Vám bude
samozrejme pripočítaná pomerná časť teda 0,20 Eur a 0,25 SP.
OBCHODY NA POUKÁŽKY (NÁRODNÍ POUKÁŽKOVÍ PARTNERI)
Veľa obchodníkov (hlavne tých veľkých ako napr. Tesco, Takko, OMV, poskytuje Lyoness
výhody vďaka ich originálnym poukážkam. (U TÝCHTO OBCHODNÍKOV SA NEDÁ POUŽIŤ
KARTA LYONESS). Výhody u nich záskate už pri kúpe týchto poukážok a následne u
nich platíte s týmito poukážkami ako napr. so stravnými lístkami. Poukážky si môžete
kúpiť na www.lyoness.com, alebo v každom meste je predajné miesto poukážok. O týchto
miestach sa informujte u obchodníka, ktorý Vám kartu Lyoness vystavil.

www.lyoness.com/sk

Svoj osobný INTERNETOVÝ ÚČET záskavate automaticky s kartou. Na stránke www.lyoness.com
stačí zadať svoje prihlasovacie údaje (v sekcii Log in - vpravo hore), ktoré ste uviedli v potvrdzovacom e-maili. Tento e-mail Vám bol zaslaný pri Vašej registrácii. Tu si môžete prezerať svoje
nákupné konto a zároveň vyhladať všetkých obchodníkov zaradených do programu Lyoness,
ktorí akceptujú Vašu vernostnú kartu.
NASTAVENIE - BANKOVÝ ÚČET - kam chcete vyplácať svoje výhody - CASCHBACK
Doporučujeme Vám, aby ste si na svojom konte nastavili správne bankové údaje.
Po prihlásení sa do svojej chránenej zóny choďte vpravo hore na Moje nastavenia - a doplňte
si bankové údaje. Systém automaticky raz týždenne kontroluje či sa na Vašom Lyoness konte
nachádza suma minimálne 10,- Eur. Ak áno, automaticky Vám je poslaná na Váš bankový účet,
ktorý ste zadali v nastaveniach. Ďalej Vám doporučujeme, aby ste si v položke Moje nastavenia
vyžiadali osobný PIN, ktorý môžete využívať predovšetkým pri mobilných platbách alebo pri
nákupe poukážok.
ONLINE NAKUPOVANIE:
Pri online partneroch je dôležité ísť na e-shop stránky vždy zo svojeho konta na lyoness.com.
Ďalej je nutné mať zapnuté cookies vo svojom prehliadači. Úplne najlepšie je, keď si do svojho
počítača stiahnete tzv. CASCHBACK BAR v sekcii - TAKTO TO FUNGUJE - NÁKUPNÉ FUNKCIE zvoľte CASCHBACK BAR. Celý postup je následne popísaný aj s info o nastavení coookies.
CALL CENTRUM:
Informácie ako používať kartu ako nakupovať s Lyoness získate na www.lyoness.com v sekcii
“Ako to funguje”. V prípade akýchkoľvek otázok Vám poradia na Lyoness zákazníckej linke
+421 2 321 322 00 pondelok - piatok v čase 8.00 - 16.00 hod.
FACEBOOK:
Pridajte sa k nám na FACEBOOK-u - Lyoness PN. Tu nájdete aktuálne informácie z piešťanského
regiónu. Tipy, rady ako šetriť a kompletne využívať tento jedinečný vernostný program.
Samozrejme tu nájdete vždy info o nových AKCIÁCH a ZĽAVÁCH u jednotlivých obchodníkov.

