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Bonusový program GC pre zákazníkov
Platí pre zákazníkov GC skupiny
Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vám pripomenúť možnosť využívania BONUSOVÉHO PROGRAMU GC skupiny. Vážime si priazne každého
z Vás, a preto by sme Vás radi za túto priazeň odmenili. Ako našim stálym obchodným partnerom Vám ponúkame
tento vernostný systém v podobe BONUSOVÉHO PROGRAMU GC skupiny. Prináša Vám zaujímavé a hodnotné odmeny
a benefity, ktoré môžete hneď čerpať na webe.

AKO BONUSOVÝ PROGRAM FUNGUJE?
Princíp je jednoduchý – za odobratý tovar alebo služby
v GC skupine získavate body. Body sú Vám pripisované
automaticky od okamihu Vašej registrácie. Za prihlásenie
do programu získavate 100 vstupných bodov. Prihlásite
sa do programu, kde vidíte stav svojho bodového konta
a vyberáte si odmeny. Odmeny môžete čerpať priamo
z Bonus katalógu ich objednaním ako v klasickom
e-shope. Na základe potvrdenia objednávky Vás budú
kontaktovať naši pracovníci ohľadom možného termínu
doručenia odmeny. Vstup do programu je na adrese:

bonus.gienger.sk
ZA ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ BODY?
�

za nákup GC domovských a exkluzívnych výrobkov
(Napr.: plynové kondenzačné kotly Brötje,
kúrenárska technika COSMO, inštalačná technika
CONEL, sanitárna technika VIGOUR a ďalšie.)

�

za medziročný rast Vášho obratu v GC skupine

�

za hotovostnú i bezhotovostnú úhradu faktúr

�

za podpis zmenky

�

za podpis Dohody o obchodných podmienkach
a ďalšie...

Podrobnejšie informácie o podmienkach a pravidlách načítania jednotlivých bodov
sa dozviete po prihlásení do BONUS PROGRAMU.
| bonusweb@gcskupina.cz |

AKO SA ZAREGISTROVAŤ DO PROGRAMU?
Registrovaný do BONUS PROGRAMU môže byť každý
stály zákazník GC skupiny. Registrácia prebieha
výhradne prostredníctvom Vášho špecialistu predaja
GC skupiny. Vzhľadom k skutočnosti, že je možné za
každého zákazníka (firmu) zaregistrovať do programu
len jednu osobu, musí registrácii predchádzať vyplnenie
a podpísanie Čestného prehlásenia o oprávnenej osobe
pre Bonusový program.
V prípade Vášho záujmu o vstup do BONUS PROGRAMU
kontaktujte svojho GC obchodného zástupcu, ktorý
zaistí všetko potrebné pre Vaše prihlásenie.

KDE MÔŽETE REALIZOVAŤ SVOJE NÁKUPY?
Kompletný zoznam logistických centier a expresných
skladov GC skupiny na Slovensku nájdete na týchto
webových stránkach: www.gienger.sk/kontakt
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