
Jak převést věrnostní body na slevový kupón?
Určitě jako většina zákazníků přemýšlíte, 
jak ušetřit. My si zákazníků vážíme a tak za 
každý nákup přes e-shop obdržíte 
věrnostní body za Váš nákup a ty následně 
ve Vašem účtě převedete na slevový 
kupón.

                                                          Jak na to?
U každého produktu vidíte, kolik obdržíte
věrnostních bodů za nákup daného 
produktu a následně pak počet věrnostních
bodů za celý nákup.

Věrnostní systém je určen převážně pro registrované zákazníky, ale pokud jste objednávku vytvořili jako 
neregistrovaný zákazník a heslo neznáte, můžete si u nás nechat vygenerovat nové přístupové heslo, které Vám 
odešleme na Vámi zvolený e-mail. Věrnostní body si pak následně překontrolujete ve Vašem uživatelském účtě.
1.krok je přihlásit se - v případě, že neznáte heslo, klikněte v kroku přihlášení na odkaz Zapomenuté heslo.

2. krok v případě, že neznáte heslo, nechte si zaslat nové na svůj e-mail.

3.krok je, nechat si zaslat přístupové heslo na svůj e-mail a 
následně se vrátit k prvnímu kroku a přihlásit se do svého
zákaznického účtu, kde následně můžete sledovat jak stav
objednávky, tak i Vaše věrnostní body a slevové kupóny.
Do políčka e-mail zadáte svoji e-mailovou adresu a kliknete 
na tlačítko Zaslat nové heslo. Následně pak najdete Vaše 
nnové heslo pro přihlášení ve Vašem e-mailu.

4. krok spočívá v kontrole věrnostních bodů. V informačním
okně Váš účet kliknete na Věrnostní body a následně se Vám
zobrazí seznam všech dostupných věrnostních bodů.

Další 5. krok je přeměna věrnostních bodů na slevový kupón.
Získat slevový kupón je velmi jednoduché. Kliknete na tlačítko
Získat slevový kupón v hodnotě .... Kč. Hodnota Kč se 
přepočítá přesně dle stavu dostupných věrnostních bodů za 
Vaše objednávky. Přeměnit jdou pouze nasbírané body se 
stavem Dostupné.

V případě nejasností či problému s Vašími věrnostními body a slevovými kupóny pište na reklamace@skutry-levne.cz

Poslední 6. krok je zkopírovat si nebo opsat slevový kód a ten vložit při nákupu do nákupního košíku. Slevové 
kupóny mají platnost 1 rok. V případě využití slevového kupónu v nákupním košíku je nutné být přihlášen, slevové 
kupóny může využít pouze majitel účtu a nelze je nikomu jinému předávat. 
U slevového kupónu vidíte její hodnotu, platnost a stav.


