1. Registrace / Přihlášení
Pokud chcete vydělávat každým svým nákupem, musíte
se nejprve registrovat.
V případě, že jste již registrováni z minula, tak se
přihlaste.
Pouze registrovaný a přihlášený zákazník obdrží Kup –
Pointy za své nákupy.

2. Vyhledejte si obchod
Vyberte si libovolný obchod, nabízející právě takové
zboží, které hledáte.
Všechny obchody, které u nás najdete, můžete
hodnotit.
Hodnocení uživatelů Vám může pomoci při výběru
toho správného obchodu.
U každého obchodu vidíte, kolik % za nákup
obdržíte na své Kup – Point konto.

3. Vstup do obchodu
Aby Vám mohly být připsány Kup - Pointy
za nákup, musíte se přihlásit.
Po přihlášení vstupte do Vámi vybraného
obchodu přes ikonu tlačítka ,,Do obchodu“,
které najdete na stránce věnované danému
obchodu.

4. Nakupte jako obvykle
Po vstupu do obchodu partnera přes ikonu tlačítka
,,Do obchodu“ nakupujte tak, jak jste zvyklí.
Nákup ale neodkládejte, aby nedošlo k přerušení
spojení, které je pro připsání Kup – Pointů nezbytné.
Potřebujete se před dokončením objednávky ještě
rozmyslet? Klidně to udělejte. Jen mějte na paměti,
že se před nákupem musíte znovu přihlásit a vstoupit
do obchodu přes ikonu tlačítka ,,Do obchodu“, aby se
znovu navázalo spojení.

5. Řekněte si o svou odměnu
Abychom Vám mohli připsat Kup – Pointy, musíme si
Váš nákup ověřit u našich partnerů.
Na hlavní stránce naleznete tlačítko
,,Vyžádat odměnu“.
Pomocí formuláře nám zašlete kopii faktury,
kterou jste obdrželi k Vašemu nákupu (stačí
vyfotit například mobilním telefonem a odeslat
fotku ve formátu „JPG“, na které bude vidět
číslo faktury, částka a datum).

„Předmět“ zvolte možnost „Vyžádat odměnu za nákup“.
,,Emailová adresa“ uveďte emailovou adresu, kterou jste použili při registraci.
,,Přílohy“ jako přílohu vložte kopii faktury.
Do pole , „Zpráva“ napište text ,,Žádost“.

6. Kup – Point konto
Stav svého konta máte neustále pod kontrolou.
Všechny Kup – Pointy budete mít načteny ve
složce ,, Kup – Point konto “.
Odměna za nákup bude schválena nejpozději do
šedesáti kalendářních dní.

7. Jak využít Kup - Pointy
Všechny své Kup – Pointy můžete využít jako slevu na další nákup u našich partnerů.
V nabídce najdete dárkové poukazy různých
hodnot od 100 Kč do 5 000 Kč. (V
obchodech, které jsou součástí systému
NakupSiTu.cz, můžete využít své
Kup – Pointy přímo na slevu v košíku.
Odpadá tím nutnost zakoupení dárkového
poukazu.)
Nebo Kup – Pointy vyměníte za poukaz. Kód
poukazu zadáte během objednávkového
procesu u partnera a tím se Vám automaticky
odečte sleva v hodnotě poukazu, nebo
poukaz předložíte obsluze v případě nákupu
v kamenné prodejně.
Kód poukazu, který jste si objednal/a Vám zašleme nejpozději do 3 pracovních dnů (od přijetí
objednávky / platby) na email, který jste uvedl/a při registraci.
Chcete si koupit poukaz v hodnotě 5 000 Kč, ale máte Kup – Pointy pouze v hodnotě
4 800 Kč?
Žádný problém.
1.
2.
3.
4.

Vložte do košíku poukaz požadované hodnoty.
Zvolte množství Kup – Pointů, které chcete na nákup použít.
Hodnota Kup – Pointů se Vám automaticky odečte z celkové částky.
Zbylou hodnotu uhradíte převodem na náš bankovní účet.

8. To nejlepší nakonec
Každý registrovaný zákazník má možnost
pozvat do věrnostního programu své
přátele.
Když u nás přítel, kterého jste pozvali,
vytvoří registraci, budeme Vám připisovat
Kup – Pointy i za všechny jeho nákupy.
Pozvěte co nejvíce přátel a využijte jejich nákupy na své slevy.
Hodnota slevy není omezena.

Přísloví ,,Za zkoušku nic nedám“ u nás platí dvojnásob.
Registrace a užívání systému NakupSiTu.cz je u nás zcela zdarma a navíc budete každým
nákupem, který byste i tak provedli vydělávat.

Tak proč to nezkusit?
S přátelským pozdravem tým NakupSiTu.cz

