Dobrý program
výhody ku Karte DOXX
Všetci máme radi, ak je na nás niekto dobrý, ako med.
A my veríme, že vďaka dobru bude všetkým lepšie.
Preto vznikol Dobrý program, ktorý sme vytvorili špeciálne
pre držiteľov našich kariet. Prináša množstvo fpoho výhod,
ktoré zlepšujú život.

Čo získaš vďaka Dobrému programu?

1. Odmena za obedy
Obeduj s Kartou DOXX a získaj odmenu 1 € týždenne. Odmenu
dosiahneš, ak si dáš 5 obedov v týždni, každý v hodnote
minimálne 4,50 € (t.j. 1 obed denne počas 5 dní v jednom
kalendárnom týždni). Ročne tak môžeš získať až 52 €. Platí
pri platbe Kartou DOXX s e-Stravnými lístkami
v reštaurácii, fastfoode, streetfoode, donáške,
nie v obchode či potravinách.

2. Podujatia
V Dobrom programe sa stále niečo deje. Každý mesiac
pripravujeme fpoho program s online podujatiami alebo
vstupenkami do kín, divadiel, na hrady alebo iné slovenské
atrakcie. V online podujatiach si môžeš zacvičiť, niečo
dobré uvariť, aranžovať kvety, záhradníčiť a mnoho iného.
Sleduj náš program na www.doxxlistky.sk/dobry-program

3. Zľavy
So Zľavovým svetom a Kartou DOXX máš nákupy
výhodnejšie. U našich vybraných partnerov si môžeš
uplatniť zľavy vo výške až do 20 %.
www.doxxlistky.sk/zlavovy-svet

5. Percento z nabitej
sumy
Každý držiteľ karty si môže
vylepšiť rodinný rozpočet:
ź Za každé nabitie fpoho Karty
DOXX eStravenkami z vlastných
peňazí odmieňame skvelým
bonusom vo výške 1 %.

4. Súťaže
Pravidelne v Dobrom programe pripravujeme
zaujímavé súťaže, v ktorých môžeš každý mesiac
vyhrať skvelé ceny. Sleduj aj náš Facebook
a Instagram a maj prehľad o každej súťaži!
www.doxxlistky.sk/sutaze

6. Bonusovka

Nová moderná karta ideálna najmä
pre rodiny:
ź Stvorená pre deti na drobné potravinové
nákupy či pre starých rodičov na prilepšenie.
ź Bonusovka má všetky výhody ako fpoho Karta DOXX s možnosťou presúvať prostriedky
medzi kartami.

7. Finmajster

Pohodlné a výhodné poistenie pre každý prípad. S porovnaním produktov a bez zbytočných
poplatkov.

... a pripravujeme aj ďalšie výhody.
www.doxxlistky.sk/dobry-program

