SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V AKTIVNOSTI PRIDOBITVE UGODNOSTI WOLT
V SODELOVANJU Z UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.
Akcija se prične v četrtek, 18. 11. 2021, in je razdeljena na dva dela:
1. Nove stranke
V tej akciji lahko sodelujejo novi komitenti UniCredit Banka Slovenija d.d., ki bodo:
- račun odprli po spletu,
- izbrali možnost zamenjavo banke,
- podali strinjanje z obdelavo osebnih podatkov za namen prejemanja trženjskih sporočil, in sicer za prejemanje prilagojenih ponudb ter
prilagojenih ponudb skupine UniCredit in pogodbenih partnerjev.
Na tej podlagi bodo po mailu, ki so ga posredovali ob zahtevku za odprtje računa, prejeli unikatno kodo, s katero pridobijo 20 EUR dobropisa
na svoj Wolt račun. Kodo lahko vnovčijo do 10. 01. 2022, dobropis pa je veljaven 14 dni od vnosa kode.
Ugodnost velja tako za stranke, ki v celoti uredijo proces odpiranja računa po spletu, kot za stranke, ki proces odpiranja novega transakcijskega
računa začnejo po spletu, vendar ga potem zaključijo v poslovalnici.
Unikatno kodo za dobropis v višini 20 EUR omogoča in ponuja družba Wolt, d.o.o. Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
UniCredit Banka Slovenija d.d. unikatno kodo za dobropis zgolj posreduje in ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z ugodnostjo,
ki izhaja iz prejete kode. Za dodatne informacije ali tehnično podporo se lahko obrnete na spletno podporo v Wolt aplikaciji ali pišete na
support@wolt.com.
Trajanje akcije: 18. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
2. Obstoječe stranke, ki so imetniki debetne kartice Mastercard in/ali Mastercard UniCredit Bank kartice z odloženim plačilom
V tej akciji lahko sodelujejo obstoječi komitenti UniCredit Banka Slovenija d.d., ki bodo zadostili sledečim pogojem:
- plačilo storitve na Wolt z debetno kartico Mastercard ali kartico Mastercard z odloženim plačilom (imetnik kartice mora imeti kartico
nastavljeno kot »default« v svoji Wolt aplikaciji).
- Ugodnost: 10 % dobroimetja bo ob dostavi hrane avtomatično vneseno na Wolt račun in se ga lahko uporabi pri naslednjem nakupu.
Dobropis bo veljaven 7 dni od plačila.
Ugodnost velja za imetnike debetne kartice Mastercard in/ali Mastercard UniCredit Bank kartice z odloženim plačilom.
Trajanje akcije: do preklica.
Dobropis v višini 10 % omogoča in ponuja družba Wolt, d.o.o. Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana. UniCredit Banka Slovenija d.d.
ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z ugodnostjo. Za dodatne informacije ali tehnično podporo se lahko obrnete na spletno podporo
v Wolt aplikaciji ali pišete na support@wolt.com.
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