Klienti i Kartës Extra është gjithmonë
në qendër të vëmendjes sepse është
pjesë e një rrjeti inteligjent dhe
teknologjikisht i avancuar.

Me “Karta Extra” je fitues
...gjithmonë

Partneri yt besnik i “Karta Extra”

Për informacion:
Karta Extra
Rruga e Kavajës,
Qendra e Biznesit Condor, Kt. III; TIRANË
Tel: +355 42 268 104
email: info@kartaextra.com

www.kartaextra.com

Karta fituese
...gjithmonë

Çfarë është Karta “Extra”?
Është një rrjet i përbërë nga dhjetra njësi tregtare
dhe shërbimi si dhe mijëra persona, të cilët janë
të privilegjuar në tregun e produkteve dhe
shërbimeve. Çdo blerje shpërblehet dhe çelësi
për këtë privilegj është vetëm të kesh Kartën
“Extra”.

Si mund ta kem Kartën “Extra”?
Të bëhesh zotërues ekskluziv i Kartës “Extra”
është e thjeshtë dhe e shpejtë: duhet të
plotësosh një formular më të dhënat e tua.
Formularin mund ta gjesh në të gjitha bizneset
që janë pjesë e rrjetit ose në pikat Infoshop
Çelësi.
Adresat e bizneseve i gjen në faqen
www.kartaextra.com.
“Karta Extra” ju jepet menjëherë falas dhe ju
mund të kontrolloni veprimet tuaja në hapësirën
e rezervuar “Për Ju Përdorues” ose ”Për Ju Biznese”
tek: www.kartaextra.com

Mblidh pikët dhuratë për çdo blerje
në rrjetin e “Karta Extra”
Bizneset pjesëmarrës në rrjetin “Karta Extra” të

dhurojnë pikë premio për çdo 100 lekë të
shpenzuara. Në çdo biznes është e shkruar
shuma e pikëve që dhurohet për çdo 100 lekë të
shpenzuara dhe te kasa, karta jote do të
mbushet me pikët dhuratë.

3 lëvizje të thjeshta dhe të
shpejta për të hyrë në botën
fituese të “Karta Extra”
Përfito falas
“Kartën Extra”, duke
mbushur formularin
dhe tërhiq menjëherë
kartën tënde.

Si mund ta di sa pikë dhuratë
kam mbledhur?
Për çdo shpenzim “Karta Extra” mbushet me
pikët premio dhe në faturë është shkruar shuma e
pikëve premio të mbledhura. Në çdo moment
mund të kontrollosh gjendjen e pikëve premio në
faqen web: www.kartaextra.com; ku mund të
hysh në account personal me password-in tënd.

Si mund t’i përdor pikët dhuratë
“Karta Extra”?
Është e thjeshtë, çdo pikë dhuratë “Karta Extra”
vlen 1 lek, për shembull: nëse ke mbledhur
3000 pikë do të thotë që ke grumbulluar

3000 lekë të cilat mund t’i përdorësh kur
dhe si të duash në çdo biznes pjesëmarrës të
rrjetit “Karta Extra”.

Përdore “Kartën Extra”
për çdo shpenzim.

Zgjidh shpërblimin
që meriton ku dhe
kur të duash!

