Začněte nyní!
Kupte si nyní originální systém jednorázových kelímků RPS

SATA Loyalty
Program
®

a užívejte si naplno věech jeho výhod.
Zúčastněte se SATA programu loajality a profitujte hned
dvojnásobně!
Stáhněte si aplikaci v App Storu nebo v Google Play Obchodu, zříďte si uživatelské konto, naskenujte QR-kód, sbírejte

coins & more

body a vyměňte je za skvělé prémie.

odměnami jako např.:
Apple iPhone

www.sata.com/loyalty

Sluchátka Bose

Účastnit se může každý kupec produktů, kterých se týká prémie a každý

Rádio Bosch

zaměstnanec, který má povolení od své firmy. Nechcete se s vaší společ-

Digitální kamera Sony
Vybrané produkty SATA

ností účastnit SATA programu loajality? Potom můžete vyloučit z účasti svou
společnost a Vaše zaměstnance na následujícím odkaze:

a mnoho dalších
Výběr odměn může být v každé zemi odlišný. Aktuální
nabídky prémií stejně jako počet potřebných bodů zjistíte v
aplikaci SATA Loyalty Program.

www.sata.com/loyalty-nonattendance

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Německo
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-190
E-Mail: loyalty@sata.com
www.sata.com

Chyby a technické změny vyhrazeny. SATA, SATAjet a/nebo jiné zde v obsahu zmíněné SATA produkty
jsou buď registrované značky nebo značky společnosti SATA GmbH & Co. KG v USA a/nebo v ostatních zemích.

Rozsáhlý a neustále se rozšiřující prémiový program s

4036-02

Čekají na Vás skvělé
odměny

Další informace najdete na:

SATA Program
Loajality

1.

Nainstalujte aplikaci &
přihlaste se

coiny & více

Bodujte s každým
kelímkem!

Profitujte nyní při koupi SATA RPS jednorázových kelímků
dvojnásobně!

SATA RPS – pravý Originál:
Ohýbatelný, čistý, bezpečný a také doplňovatelný systém
kelímků, pro jednoduchou a bezpečnou práci.

SATA Program Loajality

www.sata.com/cz/loyalty-ios

2.

www.sata.com/loyalty-android

Skenujte QR-kódy
& sbírejte coiny

V každém kartonu RPS na vnitřní straně víka se nachází
QR-kód s určitou hodnotou coinů.

COINS

Stáhněte si palikaci SATA Loyalty, vyplňte uživatelské informace, naskenujte a sbírejte SATA coiny. Tyto pak můžete
směnit za aktraktivní prémie.
Aplikace SATA Program Loyalty je k dispozici v App Storu
nebo Google Play Obchodu. Naskenujte si jednoduše QR-kód z tohoto informačního letáku.

3.

Vyberte prémie

Bodujte hned dvojnásobně!
Ve vybraných časových úsecích obdržíte při skenování
QR-kódů dvojnásobný počet bodů!
O nastávajících akcích budete informováni na našich kanálech v sociálních médiích.

Při koupi kartonu SATA RPS se 40 kelímky (SATA RPS
0,3 l, SATA RPS 0,9 l) obdržíte 40 coinů, při koupi kartonu
SATA RPS s 60 kelímky (SATA RPS 0,3 l minijet, SATA
RPS 0,6 l) obdržíte 60 coinů a při koupi kartonu SATA RPS
se 100 kelímky (SATA RPS 0,3 l XL) obdržíte 100 coinů.

