COMARKETI KAUPLUSTES ABC SOODUSKAART TASUTA JUHEND!
Sooritades Comarketi kauplustes perioodil 03.10 – 13.10.2019 vähemalt 10-eurose
ostu, saate TASUTA uuendada oma kehtivat ABC Sooduskaarti või vormistada uue
kaardi!
1. Kampaania korraldaja ja koordinaator on ABC Supermarkets AS, aadressiga
Mustjuure 9, 10618 Tallinn.
2. Kõik käesolevad kampaania reeglid on lõplikud ning kehtivad kõikidele
osavõtjatele. Kõik kampaania raames tekkinud võimalikud vaidlused
lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
3. Kampaania kestab 03.10.19 kuni 13.10.19 ja toimub Eesti Vabariigi piires.
4. Kampaanias osalemiseks peab klient ostma kampaania perioodil Comarketi
toidupoest korraga vähemalt 10 euro eest kaupa.
5. Tasuta kehtiva ABC Sooduskaardi uuendamiseks või uue kaadi saamiseks
peab klient minema ABC kaardiportaali: www.abccom.eu ning seal vastavalt
juhendile (leitav allpool) sisestama ostutšekil oleva arve numbri.
6. Igat arve numbrit saab kasutada vaid ühe korra.
7. Arve numbreid on võimalik kaardiportaali sisestada kuni 20.10.2019 kell 00.00
8. Pärast kaardiportaali arve numbri sisestamist, saadetakse kaart kliendi profiilis
märgitud aadressile nädala jooksul.
JUHEND:
Tasuta ABC sooduskaardi tellimiseks või uuendamiseks toimige järgnevalt:
1. Suunduge veebilehele: www.abccom.eu
2. Vajutage nupule “Sisene” ja logige sisse iseteenindusse ID-kaardi, mobiil-ID või
pangalingi abil.
3. Vajadusel täitke või uuendage väljad isikuandmetega rubriigis “Minu andmed”
4. Sisestage arve number ja valige kauplus, kus antud ostu sooritasite.
Vajutage nupule “Rakenda”

Arve numbri tšekil leiate:

5. Kui teil on kehtiv ABC sooduskaart, mis osaleb kampaanias, siis saate uuendada
selle kehtivusaega vajutades “ Uuenda kehtivusaega”.
6. Kui teil ei ole kehtivat sooduskaarti või soovite siiski vormistada uut kaarti, siis
valige “Telli uus kaart” ja märkige linnuke “Olen tutvunud ABC sooduskaartide
üldtingimustega ja annan nõusoleku enda andmete kogumiseks ja käitlemiseks
vastavalt seaduses sätestatule.” ning vajutage “Telli kaart”
7. Toiming on läbitud edukalt, kui näete ekraani ülaosas teksti:
“Teie ABC sooduskaart nr.xxxxx on uuenenud kuni pp/kk/aa.
Klienditugi: info@abccom.eu ; +372 6 505 505
TÄHELPANU!



Iga tšekil olevat arve numbrit saab kasutada ühe korra.
Kampaania kehtib vaid reklaamis kuvatud perioodil, tšekki saab portaali
sisestada kampaania viimase kuupäevani (kuni kella 00.00)

ABC sooduskaart saadetakse nädala jooksul ankeedis märgitud aadressile.
Täpsemaid kampaaniareegleid ja kehtivuasega vaata www.comarket.ee

Arve numbri portaalist leiate rubriigist “Minu tehingud”:

