MOJE KUPÓNY
Február 2019

10-N Á S O BN É
BO DY
Z A VÁ Š N Á K U P*

ŠTANDARDNE:
Nakúpite
v hodnote:

S 10-NÁSOBNÝMI BODMI:

Dostanete:

Dostanete
30 x 10 =

Za 300 bodov
získate:

BODOV

BODOV

ZĽAVA

30 € = 30 300 = 3 €
* Platí po predložení zákazníckej karty pri pokladnici iba pre výrobky zakúpené v dm predajniach
od 01. 02. do 15. 03. 2019.

KUPÓNOVÉ CENTRUM

AKTIVUJTE
SI KUPÓNY
PRAVIDELNE NA
payback.sk/
kuponove-centrum

AKO ZÍSKAM active beauty KARTU?
∙ kartu si vezmite v ktorejkoľvek dm predajni a následne ju zaregistrujte jednoducho online na payback.sk/
registracia alebo priamo v predajni s pomocou personálu
∙ alebo navštívte stránku payback.sk/registracia, bezplatne sa zaregistrujte a karta vám bude do 4-6
týždňov doručená poštou na vašu adresu
NÁŠ TIP: Nezabudnite potvrdiť súhlas s reklamou a prieskumom trhu a súhlas s odoberaním elektronického
newslettera, aby vám neunikli žiadne výhody!
ZBIERATE BODY NA NEZAREGISTROVANÚ KARTU?
Zaregistrujte si svoju active beauty kartu čo najskôr na payback.sk/registracia. Len tak môžete zbierať
body ešte rýchlejšie, využívať kupóny z kupónového centra na payback.sk/kuponove-centrum,
uplatňovať si zľavy za body a užívať si množstvo ďalších výhod. Ak nakúpite v hodnote 30 € a predložíte pri
pokladnici nezaregistrovanú kartu, získate 30 bodov. Vaše nazbierané body si však nemôžete uplatňovať
s neregistrovanou kartou. Ale ak pri tomto nákupe predložíte zaregistrovanú kartu s aktivovaným
kupónom napr. na 10-násobné body za celý nákup, získate až 300 bodov. To znamená zľavu 3 €
z vášho nasledujúceho nákupu v dm. Pre aktiváciu kupónov a zasielanie adresných poštových zásielok
s poukážkami na viacnásobné a extra body je potrebné potvrdiť súhlas s reklamou a prieskumom trhu.

DÔLEŽITÉ: pri registrácii zadávate váš vlastný 4-miestny číselný PIN. Je potrebný pre každé
prihlásenie sa do konta a aktiváciu kupónov. Preto je veľmi dôležité, aby ste si PIN zapamätali.

ZABUDLI STE SVOJ PIN?
∙ ak ste pri registrácii svojej active beauty karty zadali e-mailovú adresu, kliknite na payback.sk/zabudnutypin a zadajte číslo vašej active beauty karty alebo e-mailovú adresu, ktorú máte uvedenú vo vašom active
beauty konte. V krátkom čase vám bude na túto e-mailovú adresu zaslaný link, pomocou ktorého si zvolíte
váš nový PIN
∙ ak ste pri registrácii svojej active beauty karty nezadali e-mailovú adresu, prosím, kontaktujte bezplatnú
zákaznícku linku na telefónnom čísle 0800 111 881, voľba 1, alebo navštívte ktorúkoľvek dm predajňu
na Slovensku
MÁTE OTÁZKY K VAŠEJ active beauty KARTE?
Kontaktujte bezplatnú zákaznícku linku od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 17:00 hod. na telefónnom
čísle 0800 111 881 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na payback.sk/kontakt.

ZBIERAJTE BODY
EŠTE RÝCHLEJŠIE!

KUPÓNOVÉ CENTRUM

Zaregistrujte sa
a vo vašom konte v kupónovom centre
si aktivujte kupón!

200 E X T R A
BO D OV
Z A VÁ Š P R V Ý
N Á K U P!*

200 bodov = 2 € zlˇava
PRI VAŠOM ĎALŠOM NÁKUPE

Aktivujte si svoje kupóny na
payback.sk/kuponove-centrum
alebo zoskenovaním QR kódu tu:

25-NÁSOBNÉ
BODY

NA DEKORATÍVNU
KOZMETIKU ZN. trend IT UP
a 183 DAYS

15-NÁSOBNÉ
BODY

NA VLASOVÚ
KOZMETIKU
ZN. SYOSS

25-NÁSOBNÉ
BODY

15-NÁSOBNÉ
BODY

NA VÝROBKY
ZN. ALWAYS

15-NÁSOBNÉ
BODY

NA VÝROBKY
ZN. DAS gesunde PLUS

NA VÝROBKY
ZN. LENOR

25-NÁSOBNÉ
BODY

NA VÝROBKY
ZN. visiomax

20-NÁSOBNÉ
BODY

NA VÝROBKY
ZN. SUNLIGHT

Platí po aktivácii kupónov v kupónovom centre na payback.sk/kuponove-centrum vo vašom zákazníckom konte iba pre výrobky zakúpené
v dm predajniach od 01. 02. do 28. 02. 2019. Pre aktiváciu kupónov je potrebné vo svojom zákazníckom konte potvrdiť súhlas s reklamou
a prieskumom trhu.
* Platí po aktivácii kupónu v kupónovom centre na payback.sk/kuponove-centrum vo vašom zákazníckom konte iba pre výrobky zakúpené
v dm predajniach. Pre aktiváciu kupónu je potrebné vo svojom zákazníckom konte potvrdiť súhlas s reklamou a prieskumom trhu.

KUPÓNOVÉ CENTRUM

25-N Á S O B N É
BO DY
N A DÁ M S K E
A PÁ N S K E VÔ N E*

ŠTANDARDNE:
Nakúpite dámske
alebo pánske vône
v hodnote:

S 25-NÁSOBNÝMI BODMI:

Dostanete:

Dostanete
20 x 25 =

Za 500 bodov
získate:

BODOV

BODOV

ZĽAVA

20 € = 20 500 = 5 €

25-N Á S O B N É
BO DY
NA DETSK Ý
S O R T I M EN T **

ŠTANDARDNE:
Nakúpite výrobky
z detského sortimentu
v hodnote:

S 25-NÁSOBNÝMI BODMI:

Dostanete:

Dostanete
20 x 25 =

Za 500 bodov
získate:

BODOV

BODOV

ZĽAVA

20 € = 20 500 = 5 €

* Platí po aktivácii kupónu v kupónovom centre na payback.sk/kuponove-centrum vo vašom zákazníckom konte iba pre výrobky zakúpené v dm
predajniach od 01. 02. do 14. 02. 2019. Aktivita sa vzťahuje na dámske a pánske toaletné vody, parfumované vody a parfumované dezodoranty.
** Platí po aktivácii kupónu v kupónovom centre na payback.sk/kuponove-centrum vo vašom zákazníckom konte iba pre výrobky zakúpené
v dm predajniach od 01. 02. do 28. 02. 2019. Aktivita sa nevzťahuje na počiatočné mlieka vhodné od narodenia a plienky.
V prípade otázok kontaktujte našu bezplatnú zákaznícku linku: 0800 111 881, Po – Pia, 8:00 – 17:00 hod. Tlačové chyby vyhradené.
� www.mojadm.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko
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