VYUŽITÍ VĚRNOSTNÍCH BODŮ
1. Při vstupu na webové stránky www.UnicusCommunitas.com je v první řadě důležité
se přihlásit do Vašeho účtu. Přihlášení provedete kliknutím na pole „PŘIHLÁSIT SE“.

2. V dalším okně vyplníte své přihlašovací údaje.

3. Po přihlášení se dostanete do svého účtu, kde kliknete na pole „MOJE BODY ZA
VĚRNOST“

4. Následně kliknete na pole „PROMĚNIT MOJE BODY NA POUKÁZKU V HODNOTĚ XY
KČ“ a potvrdíte ve vyskakovacím okně, že opravdu chcete body proměnit na
poukázku.

5. Po úspěšné proměně bodů na poukázku si můžete vygenerovaný kód zkopírovat, či
opsat. Avšak po přidání produktů, či služeb do košíku by měl být tento kód v košíku
automaticky k dispozici a stačí jej přidat až při dokončování objednávky v Košíku. Viz
následující kroky.

6. Po úspěšné proměně bodů na poukázku pokračujeme do e-shopu, kde si vybereme
produkt a vložíme jej do košíku pomocí tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“.

7. Po přidání produktu do košíku vyskočí oznámení, že produkt byl přidán. Buď můžeme
dále pokračovat v nákupu, nebo klikneme na objednat, kdy se následně dostaneme
do rozhraní košíku. Pro tento příklad klikneme na pole „OBJEDNAT“.

8. Po kliknutí na políčko „OBJEDNAT“ jsme se dostali do rozhraní košíku, kde předtím,
než budeme pokračovat v objednávce, využijeme poukázku. Jak můžete vidět na
obrázku níže, stačí kliknout na body a v dalším kroku se přidají.

9. Po kliknutí na zvýrazněnou část, viz obrázek nahoře, se přidají body do pole PROMO
KÓD, viz obrázek níže. Následně klikneme na pole „PŘIDAT“.

10. Pokud vše proběhlo v pořádku, již vidíte, že poukaz za věrnostní body byl využit a
konečná cena objednávky se tak snížila.

11. Teď již stačí kliknout na políčko „OBJEDNAT“.

12. Jak můžete vidět, tak v našem příkladu pan Modrý aplikoval 480 bodů, a tím si snížil
cenu objednávky. Avšak díky nákupu 4pack Formula Veritas BF získává pro další
nákup 480 bodů. Dále stačí vyplnit následující požadavky pro doručení, a nakonec
uhradit objednávku. Po vyplnění údajů kliknete na „POKRAČOVAT“ a již stačí jen
vybrat dopravu a následně uhradit platební kartou celou objednávku.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, e-mailem na info@unicuscommunitas.com,
či telefonicky na čísle +420 603 702 700.

Děkujeme za Váš nákup a že jste členy projektu Unicus Communitas.

