
BONUSOVKA
nabi si ju s bonusom

...a si fpoho

Karta



Bonusovka je nová a jedinečná karta pre 
každého, kto chce byť fpoho. Je stvorená na 
výhodné a pohodlné nákupy potravín a 
jedál v reštauráciách. Na kartu Bonusovka si 
jednoducho nabijete peniaze kedykoľvek 
online a vždy vás za to odmeníme skvelým 
bonusom vo výške 1 %.

pri každom nabíjaní

ź Pri každom nabíjaní ušetrí Bonusovka 1 % z vloženej 
sumy.

ź Garantuje účelné použitie peňažných prostriedkov na 
stravovanie.

ź Výhodné a prehľadné používanie rodinného rozpočtu 
na nákup potravín.

ź Bezkontaktné platby kartou alebo mobilom pre Android 
mobily, vrátane Huaweii.

ź Umožňuje pohodlný presun prostriedkov z Karty DOXX  
na kartu Bonusovka.

ź Bonusovka je vstupenkou ku všetkým výhodám 
Dobrého programu, ktorý je vytvorený pre vás - našich 
užívateľov a otvára dvere k dobrým veciam pre život:

ź Odmeníme vás za pravidelné obedy z reštaurácii.

ź Online vám zveľadia telo i dušu a mesačne  podujatia 
ušetria aj 100 €.

ź V Zľavovom svete máte ďaľšie pri každom   zľavy 
nákupe.

ź V súťažiach môžete vyhrať super ceny.

VÝHODY 

Bonusovka je moderná karta, ktorá je vždy 
po ruke. Je ideálna ako darček deťom na 
drobné potravinové nákupy či  starým 
rodičom na prilepšenie v časoch 
neustáleho rastu cien potravín. Stará sa o 
účelné využitie peňažných prostriedkov na 
jedlo a potraviny. Jej hlavnou výhodou je, 
že s každým nabitím vás Bonusovka odmení 
1 % z nabitej sumy. 

Pre koho je 
URČENÁ?

BONUSY 

ź Pre každého, kto chce byť fpoho

ź Pre všetky rodiny na Slovensku

ź Deťom na drobné nákupy (vreckové, desiata, atď.)

ź Starým rodičom ako darček na prilepšenie

ź Kamarátom, kolegom pre radosť

ź Tam, kde je potrebné garantovať účelné použitie 
peňažných prostriedkov na potraviny

Každé nabitie Bonusovky je výhodné, s extra 
bonusom 1 %. 

Nabitie karty je rýchle, pohodlné a jednoduché. Stačí 
kliknúť: „Nabiť/kúpiť Bonusovku“ platobnou kartou 
bezprostredne alebo bankovým prevodom.

Nabíjanie

Kartu Bonusovka môžete používať ihneď po jej 
doručení a platiť ňou v potravinách či reštauráciách. 
Bonusovku najpohodlnejšie využijete ako kartu v 
mobile - stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu Karta DOXX v 
mobile. O zostatku a transakciách sa dozviete online 
v aplikácii, na účtenkách či v bezplatnom účte držiteľa 
na webke www.doxxlistky.sk 

Bonusovky

Použitie
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Infoservis
infoservis@doxx.sk | 041/500 52 78

www.doxxlistky.sk
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Získaj 
BONUSOVKU

Online, rýchlo a jednoducho na
www.doxxlistky.sk/bonusovka

1%
BONUS
EXTRA


