MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ KARET SPHERE

Základní info o Sphere kartě:
KULTURA
A VZDELÁVANÍ

CESTOVÁNÍ
A UBYTOVÁNÍ

BYDLENÍ

AUTO-MOTO

GASTRONOMIE

SPORT
A VOLNÝ ČAS

MÓDA
A DOPLŇKY

HOBBY
A VŠE PRO DĚTI

KRÁSA A ZDRAVÍ

ELEKTRO

Věrnostní karta umožní držiteli získat přímé výhody - slevy 5 - 30 %
na 10 000 obchodních místech v Čechách i na Slovensku a částečně v Rakousku .

Kde mohu využít svou kartu?
Kompletní seznam všech partnerů věrnostního programu naleznete na www.sphere.cz
nebo v mobilní aplikaci Sphere

Vybírat můžete ze širokého spektra oborů v kamenných obchodech i e-shopech,
které jsou označeny nálepkou nebo logem Sphere.
Vaše Sphere karta je nepřenosná, své jméno vepište do bílého obdélníku na zadní straně karty. Bez podpisu není
platná. Svou kartu ukažte před platbou prodavači u kasy, následně Vám bude odečtena sleva z původní ceny.
Výhody se nevztahují na zboží v akci, slevy, polední menu nebo zvýhodněné pobyty
Při nákupu v e-shopu napište individuální 13ti místný EAN kód za zadní strany karty v objednávce do prostoru
určeného pro slevový kód. Kód slouží i pro instalaci elektronické karty v mobilní aplikaci Sphere – viz registrace

Registrace karty a získání dalších výhod
Před prvním použitím svou kartu registruje na webu www.sphere.cz nebo v aplikaci.

Web

Převod karty do el. podoby
(abyste ji nemuseli stále u sebe,
ale měli ji nahranou v mobilu)

•

Klikněte na žluté tlačítko „Přihlásit“

•

Klikněte na žluté tlačítko „Vytvořit účet Sphere“

•

Vyplňte registrační formulář

•

Stáhněte si aplikaci Sphere na Google play nebo AppStore

•

Až si aplikaci nainstalujete na Váš telefon, klikněte na navigaci
v levém rohu a zvolte položku „Moje karty“

•

Klikněte na „Přihlásit se“

•

Klikněte na tlačítko Registrace a vyplňte formulář

•

V případě, že máte promokód klikněte na “Mám poukaz na kartu“
v dolní části , zadejte číslo promokódu a vyplňte formulář

Novinka: Sphere +
Program Sphere plus je další výhodou pro vás. Nově můžete u partnerů místo přímé slevy získávat body.
Vše probíhá tak jak jste zvyklí, jen místo přímé slevy obdržíte na váš registrovaný účet body.
K registrovanému účtu musíte mít vždy přiřazenou Sphere kartu.

Jak program Bodový program Sphere plus funguje?
1.

Zaregistrujte si Vaši kartu na www.sphere.cz nebo v mobilní aplikaci Sphere.

2.

Nakupujte v kamenných prodejnách nebo e-shopech partnerů programu Sphere plus.

3.

Za nákupy u vybraných partnerů sbírejte body.

4.

Za nasbírané body si vyberte na www.sphere.cz odměnu přesně podle vašich představ.

Standardní přímé výhody v rámci věrnostních programů Sphere, budou zachovány.

