NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K MARKETINGOVÉ KAMPANI

„UŠETŘETE S KREDITNÍ KARTOU STYLE OD RAIFFEISENBANK“
Za jakých okolností mám nárok na odměnu až 2 000 Kč?
Odměnu mohou získat zákazníci Aukra, kteří od 1. 10. 2017 zažádají o kreditní kartu STYLE přes stránku kreditka.aukro.cz a zároveň
splní podmínky pro její získání.
Pokud již kreditní kartu STYLE mám, můžu i tak čerpat bonusy za nákupy na Aukru?
Tento bonus mohou čerpat klienti, kteří si kartu pořídili 1. 10. 2017 a později přes stránky kreditka.aukro.cz. Pokud jste si kartu STYLE
pořídili dříve, nabídka „4 x sleva až 500 Kč“ se na vás bohužel nevztahuje.
Můžu čerpat celou odměnu 2 000 Kč najednou?
To nejde. Za nákup na Aukru zaplacený kreditní kartou STYLE vám vrátíme až 500 Kč. Takto vás odměníme za první čtyři nákupy zaplacené kartou STYLE na Aukru. Celkem můžete získat bonus až 2 000 Kč. První čtyři nákupy musíte uskutečnit do 6 měsíců od pořízení karty.
Příklad:
1. nákup: Kartou STYLE na Aukru zaplatíte 350 Kč. Na účet vám pošleme 350 Kč.
2. nákup: Kartou STYLE na Aukru zaplatíte 550 Kč. Na účet vám pošleme 500 Kč.
3. nákup: Kartou STYLE na Aukru zaplatíte 4 000 Kč. Na účet vám pošleme 500 Kč.
4. nákup: Kartou STYLE na Aukru zaplatíte 250 Kč. Na účet vám pošleme 250 Kč.
Celkem od nás za čtyři nákupy na Aukru zaplacené kreditní kartou STYLE získáváte bonus 1 600 Kč.
Za jak dlouho po nákupu se mi bonus na kartu připíše?
Bonus se na vaši STYLE kartu automaticky připíše do 30 dní po provedeném nákupu. Bonus ve výši maximálně 500 Kč za nákup bude
vyplacen na první 4 nákupy na Aukru zaplacené kreditní kartou STYLE.
Pokud bude cena mého nákupu nižší než 500 Kč, kolik bude připsaný bonus?
Bonus se bude odvíjet od hodnoty vašeho nákupu a jeho maximální výše je 500 Kč. Například při nákupu na Aukru ve výši 300 Kč vám bude
vyplacen bonus 300 Kč. Bonusy nelze sčítat a lze je uplatnit pouze na první 4 nákupy.
U kterých Aukro prodejců můžu kartu využít?
Zaplatit kartou STYLE můžete u všech Aukro prodejců, u kterých je možná platba prostřednictvím platební metody PayU. Tuto informaci
uvidíte po otevření konkrétní nabídky – na fotografii produktu bude ikona PayU (zelené „U“ v kolečku).
Jak funguje proces vyplácení bonusů?
Po uskutečnění nákupu a jeho zaplacení kreditní kartou STYLE vám bude bonus vyplacen nejpozději do 30 dní od provedení nákupu.
Bonus až 500 Kč získáte za první 4 nákupy na Aukru zaplacené kartou STYLE. Maximálně můžete získat až 2 000 Kč.
Můžu kartou zaplatit i vyhranou aukci, nebo pouze nabídky Kup teď?
Kreditní kartou STYLE můžete zaplatit i za vyhranou aukci. Prodejce musí mít aktivovanou možnost platby kartou přes PayU. To, zda je
u daného prodejce tato platba možná, poznáte podle ikonky PayU v detailu konkrétní nabídky.
Můžu získat bonus i v případě, že prodejce neumožňuje platbu přes PayU?
Bohužel ne. Pro získání bonusu je nutné zaplatit kreditní kartou STYLE, o kterou jste požádali v rámci této kampaně. U prodejců, kteří
neumožňují platbu kartou prostřednictvím PayU, nelze bonus za nákup získat.
Za jakou minimální částku musím uskutečnit nákup, abych dostal maximální bonus ve výši 500 Kč?
Pro získání bonusu ve výši 500 Kč je nutné nakoupit za 500 Kč. V případě, že bude cena vašeho nákupu nižší než 500 Kč, bude získaný bonus odpovídat této ceně. Pokud například zaplatíte kreditní kartou STYLE za nákup v hodnotě 300 Kč, získáte za tento nákup
bonus ve výši 300 Kč.
Můžu dostat bonus i při nákupu v jiných e-shopech a na jiných obchodních portálech?
Bonus až 500 Kč za platbu kreditní kartou STYLE je možné získat pouze při nákupu na Aukru, a to navíc pouze v případě, že jste
o kartu požádali nejdříve 1. 10. 2017 přes webové stránky kreditka.aukro.cz.

