Začnite hneď!
Kúpte si originálny systém jednorazových kelímkov RPS a

SATA Loyalty
Program
®

užívajte si naplno všetky jeho výhody.
Zúčastnite sa programu SATA Loyalty a profitujte hneď
dvojnásobne!
Stiahnite si aplikáciu v App Store alebo Google Play, zriaďte
si používateľské konto, naskenujte QR kód, zbierajte body a

coins & more

Rozsiahly a neustále sa rozširujúci prémiový program s
odmenami ako napr.:
Apple iPhone

www.sata.com/loyalty

Slúchadlá Bose

Zúčastniť sa môže každý, kto si kúpil produkty, ktorých sa týka prémia a

Rádio Bosch

každý zamestnanec, ktorý má povolenie od svojej firmy. Nechcete sa s vašou

Digitálna kamera Sony
Vybrané produkty SATA

spoločnosťou zúčastniť programu SATA Loyalty? Potom môžete vylúčiť z
účasti svoju spoločnosť a jej zamestnancov na tomto prepojení

a veľa ďalších odmien
Výber odmien môže byť v každej krajine odlišný. Aktuálne
ponuky prémií, ako aj počet potrebných bodov zistíte v
aplikácii programu SATA Loyalty.

www.sata.com/loyalty-nonattendance

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100
Fax +49 7154 811-196
E-Mail: loyalty@sata.com
www.sata.com

4034-18

Čakajú na vás skvelé odmeny

Ďalšie informácie nájdete na:

Chyby a technické zmeny vyhradené. SATA, SATAjet a/alebo iné tu v obsahu spomenuté SATA produkty sú buď registrované značky alebo
značky spoločnosti SATA GmbH & Co. KG v USA a/alebo v ostatných krajinách.

vymeňte ich za skvelé prémie.

Program SATA
Loyalty
coins & more

1.

Nainštalujte aplikáciu
a prihláste sa

Bodujte s každým
kelímkom!

Profitujte dvojnásobne pri nákupe jednorazových kelímkov
SATA RPS!

SATA RPS – pravý originál:
Ohýbateľný, čistý a bezpečný systém kelímkov s možnosťou
doplnenia na jednoduchú a bezpečnú prácu.

Program SATA Loyalty:

www.sata.com/sk/loyalty-ios

2.

www.sata.com/loyalty-android

Skenujte QR kódy
& zbierajte coiny

V každom kartóne RPS na vnútornej strane viečka sa nachádza QR kód s určitou hodnotou coinov.

COINS

Stiahnite si aplikáciu SATA Loyalty, vyplňte používateľské
informácie, naskenujte a zbierajte coiny SATA. Tie potom
môžete vymeniť za atraktívne prémie.
Aplikácia SATA Loyalty je k dispozícii v App Store alebo
Google Play. Naskenujte si QR kód z tohto informačného
letáka.

3.

Vyberte prémie

Bodujte hneď dvojnásobne!
Vo vybraných časových úsekoch dostanete pri skenovaní
QR kódov dvojnásobný počet bodov!
O nadchádzajúcich podujatiach budete informovaní na
našich kanáloch v sociálnych médiách.

Ak kúpite kartón SATA RPS so 40 kelímkami (SATA RPS
0,3 l, SATA RPS 0,9 l), dostanete 40 coinov, pri nákupe kartónu SATA RPS so 60 kelímkami (SATA RPS 0,3 l minijet,
SATA RPS 0,6 l) dostanete 60 coinov a pri nákupe kartónu
SATA RPS so 100 kelímkami (SATA RPS 0,3 l XL) dostanete 100 coinov.

