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POĎAKOVANIE 

Ďakujem za stiahnutie tohto eBooku a zo srdca Vám želám, aby zdieľané informácie 

našli uplatnenie. Využite ich vo svoj prospech na maximum. Potešilo by ma, ak túto 

knihu nebudete preposielať ďalším osobám, je korektnejšie ich odporučiť na moju 

stránku. 

PRÍBEH O MNE 

Je to už pár rokov, čo spomínaný vernostný systém využívam. Kartu Cashback vlastním 

síce už dlhšie, ale v začiatkoch zapadla do zabudnutia medzi karty ostatné. Tým, že to 

vyzeralo až veľmi dobre, neboli informácie ešte ucelené. Hľadali sa rôzne vylepšenia, 

prezentovanie výhod systému po svojom. Predsa už prešlo pár rokov, nakupovanie 

s kartou má už vypracovaný systém a využívanie benefitu je jednoduchší. Poznáte to, 

začínate v okruhu svojej rodiny a priateľov. Po skúsenostiach okruh ponuky sa 

rozširuje.  

Tým, že sa snažím, aby tieto výhody v nakupovaní mohli využiť viacerí, nastáva malý 

problém. Niektorých priateľov mám mimo svojho okolia. Niektorí majú okrajovú 

skúsenosť používať počítač, prípadne chytrý mobil. Častokrát uviaznu s problémom, 

ako využívať kartu, kde ju používať, kde nakupovať. 

Preto som vytvoril web a aj tento materiál by mal byť niečo ako Kuchárka. Pre ľudí, 

ktorí hľadajú podstatné a relevantné informácie. Určite najčerstvejšie informácie sa 

získajú na materskej webovej stránke, na ktorú Vás aj budem odkazovať.  

Želám Vám, aby Vám tieto informácie umožnili získať Cashback z každého nákupu. 

Stačí si uvedomiť pár základných krokov. Na stránke nájdete užitočné rady a tipy, kde 

práve Vaše otázky budú tvoriť jeho obsah. Časté a konkrétne otázky, alebo opakujúce 

sa problémy sú námetom informovať vás všetkých. 

PREHLÁSENIE 

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie 

tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané a je porušením autorského zákona. 

Ďakujem za pochopenie a za rešpektovanie tohto zdieľania. Stiahnutím tohto 

materiálu rozumiete, že akékoľvek použitie týchto informácií a úspech, či neúspech je 

vo Vašich rukách a autor za to nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete 

http://www.vernostnakarta.com/
http://www.vernostnakarta.com/
http://www.vernostnakarta.com/
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nájsť informácie o produktoch tretích strán. Tieto informácie sú len odporučením a 

vyjadrením môjho názoru k tejto problematike.  

S ČÍM VÁM TU POMÔŽEM 

V tomto ebooku získate informácie, ako získať Cashback z každého nákupu. 

V súčinnosti s webom, budete mať jasno ako pracuje Vernostný systém, čo Vám 

prinesie, ako sa zapojiť a využívať  celosvetový Vernostný systém. Spoznáte možnosti 

a spôsoby ako systém využívať. 

Dostanete informácie, ako kartu získať ako nový klient. Prípadne ak už kartu máte 

a nevyužívate ju, získate informácie krok za krokom, čo urobiť, aby ste mohli potenciál 

Vernostnej karty využiť. Čo urobiť, ak som stratil/a kartu, ako môžem získať novú, ako 

získať zabudnuté prístupové údaje, ako ich zmeniť. Nájdete množstvo aktuálnych 

riešení v súčinnosti s webovou stránkou.  

AKO VYUŽIŤ VERNOSTÝ SYSTÉM 

Zúčastniť sa Vernostného systému môžu nakupujúci – klienti, ako aj predávajúci – 

partneri. „Operátorom“ vytvorený fungujúci princíp medzi obchodníkom 

a zákazníkom. Obchodník vstupom do systému ponúka konkrétnu zľavu v %. Je to 

systém, ktorý všetkým zúčastneným prináša výhody z nakupovania vo všetkých 

komoditách. 

Prečo ju ponúka? 

Pretože za predpokladu celosvetového vernostného systému vzniká model, kde je 

potencionálny vyšší obrat. Ak registrovaný klient urobí nákup u registrovaného 

partnera, náleží mu operátorom dohodnutá zľava. 

AKO TO FUNGUJE V PRAXI 

Jediná karta, ktorá celosvetovo prináša Cashback, peniaze na účet. 

Čo to pre Vás znamená? 

Peniaze z každého nákupu. Peniaze, ako Cashback na účet z vlastného obratu. Myslíte, 

že je 1% až 5% podľa Vás málo? Za seba hovorím, som spokojný. 

http://www.vernostnakarta.com/
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Odporúčací marketing 

Určite ste vo svojom živote odporučili známym obchod či reštauráciu, kde ste sa dobre 

najedli, prípadne ste boli všeobecne spokojný. Otázka. Boli ste niekedy obchodníkom 

odmenený za to, že im posielate svojich známych? Asi nie. 

Tento vernostný systém pamätá aj na takúto situáciu. Ak svojim známym ponúknete 

„zľavovú“ kartu vernostného systému, ste odmenený. Peniazmi. Ako odmenu 

získavate 0,5% + 0,5% z obratu z dvoch línií. Peniaze z obratu Vašich známych, ktorým 

ste podarovali kartu. 

Čo z toho plynie? 

Čím viac sa podelíte o kartu Cashback World, tým viac peňazí získate. A tu hranice 

neexistujú. 

AKO ZÍSKAŤ CASHBACK Z NÁKUPU 

Získavate ho z nákupov v kamennom obchode, alebo aj pri online obchodoch. 

Pri nákupoch v kamenných obchodoch je dôležité podať Vernostnú kartu súčasne 

s platobnou kartou, prípadne s hotovosťou. Dodatočné akceptovanie nákupu ku karte 

nie je nárokovatené, často sa odmieta. A zase naopak, ak obchodník zabudne 

poskytnúť Cashback, je to riešitelné cez kanceláriu Cashback World. 

Pri nákupoch v obchodoch online je dôležité prichádzať do online obchodu cez svoj 

profil vo svojej kancelárii. Prihlásenie do svojej kancelárie tu >>>. 

Zoznámte sa so stránkou a vyhľadajte si partnera. Na ľavej strane červený rámček 

vyjadruje filter, ktorý môžete použiť. Po kliknutí na pole partnera uvidíte jeho ponuku, 

koľko % z nákupu získate CASHBACK a Shoping Point Vy. Uvidíte ju aj bez registrácie.  

Na nižšie uvedených obrázkoch ako príklad vidíte všetky potrebné informácie 

o partnerovi.  

Booking je online partner, s Cashback 2%, 1 SP (Shoping Point) pri nákupe za 100€. 

Smartselling je partner B2B, je možné použiť vernostnú kartu CASHBACK a v prípade 

nákupu marketingových nástrojov je potrebné komunikovať s obchodným oddelením. 

Aby sa uplatnil Cashback z nákupu produktu. Pojem B2B znamená, že je možný 

vzájomný partnerský obchod. Cashback je až 3%, 2,5 SP pri nákupe 3 200CZ. 

http://www.vernostnakarta.com/
https://www.lyoness.com/sk/contact
https://www.lyoness.com/sk
https://www.lyoness.com/sk/search/partner
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/309000114-bookingcom
https://www.lyoness.com/sk/cashback/cs-cz/405447-smartselling
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Na obrázku sú vyjadrené symboly druhy nákupu. 

 

 

„AKO NA TO“ V KROKOCH 

 

 

1
• Zaregistrovať sa zdarma, získať tým kartu výhod

2
• Zoznámiť sa s online kanceláriou, nainštalovať mobilnú aplikáciu, zadať svoje údaje

3
• Naučiť sa vyhľadávať partnerov na oficiálnej stránke aj v mobilnej aplikácii

4
• Vyskúšať prvý nákup v obchodoch používaním karty, alebo v online obchodoch

5
• Skúsenosti z výhod odporučiť ďaľším formou stretnutí, webu, alebo soc. siete

http://www.vernostnakarta.com/
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/309000114-bookingcom
https://www.lyoness.com/sk/cashback/cs-cz/405447-smartselling
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CASHBACK Z NÁKUPU POHONNÝCH HMÔT (PHM)-SK 

Partneri, u ktorých môžeme získať Cashback z nákupu na Slovensku patria: OMV, 

ROTOS v Bratislave, G&G (Senec, Galanta, Šala, Sereď, Šurany a Čierny Brod), TESCO, 

Diesel AGV v Novom meste nad Váhom,  SCORE v Nitre – Kinek, ZEMPRES v Piešťanoch, 

AL s.r.o. v Bytči, AUTOGAS stanice s plynom, EXTRABENZ v Šali, TRANSSILV v Lučenci, 

NARSPETROL v Malackách, a iné menšie stanice. Všetky stanice aj s partnermi čo majú 

s autami niečo spoločné, si pozrite tu >>>. 

Na všetkých staniciach je Cashback 1% z nákupu. Váš Cashback sa akceptuje 

predložením karty Cashback, s výnimkou OMV a TESCO.  

 

Ako získať Cashback pri OMV a TESCO. 

OMV 

Aby ste získali Cashback 1%, je potrebné urobiť prvotný nákup kreditnej dobíjateľnej 

karty OMV cez kanceláriu Cashback World v hodnote 100€. Jej dobitie je možné cez 

kanceláriu Cashback World osobne, alebo online cez svoj účet (kancelária po 

prihlásení) z vlastných peňažných prostriedkov. Dobitie karty si pozrite vo videu. Na čo 

môžete použiť kredit karty, si pozrite tu >>>. Sú tam obmedzenia. 

Ak nechcete používať kreditnú kartu, máte tiež možnosť zakúpiť si v kancelárii 

Cashback World poukážky OMV. 

TESCO 

Aby ste získali Cashback 1% na stanici PHM, je nutné k zaplateniu použiť poukážky 

TESCO. Získate ich nákupom v kancelárii Cashback World. V tomto prípade je výhodou, 

že poukážky použijete pri nákupe potravín aj PHM. V oboch prípadoch môžete 

predložiť pri platení vernostnú kartu TESCO a zároveň zaplatíte poukážkami.  

Môj TIP: Na Slovensku sa nákup diaľničnej „známky“ nakupuje elektronicky - online. 

Ostatné diaľničné známky v prevedení samolepky kupujem na predajniach PHM 

TESCO. A tým získam 1%. 

 

http://www.vernostnakarta.com/
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/301255-omv
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/306248-auto-rotos-rozbora-sro
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/306610-gl-sro
http://tesco.sk/sluzby-a-znacky/tesco-sluzby/cerpacie-stanice-tesco/zoznam/
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/305752-diesel-agv-benz%C3%ADnov%C3%A1-pumpa
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/306777-%C4%8Derpacia-stanica-score
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/305385-zempres-sro
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/305190-al-sro
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/305190-al-sro
http://www.pavelnavratil.eu/wp-content/uploads/2017/05/PHM-plyn.jpg
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/305770-extrabenz-spol-s-ro
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/305516-transsilv-sro
https://www.lyoness.com/sk/cashback/sk-sk/305231-narspetrol-sro
https://www.lyoness.com/sk/search?area=2&bs=111&f=sc-124.&ft=Basic&c=SK&cp=0&s=Default
https://youtu.be/_QphxS-zWag
https://s.lyoness.tv/websitesharedfiles/dealer/download/sk/301255_download_201379488.pdf
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CASHBACK Z NÁKUPU POHONNÝCH HMÔT (PHM)-CZ 

V Českej republike spomeniem OMV, SHELL,  KAMARO OIL, EIKA ZNOJMO, Obživa, 

čerpací stanice Q100 Praha, ČERPACÍ Stanice LPG MOST, ČS SILEKA Znojmo, 

AGROŽAMBERG je potrebné si overiť výšku CASHBACK - prevádzky sú tu >>> , Na všetky 

prevádzky si pozrite tu >>>. 

OMV, tu si pozrite možnosti použitia kreditnej karty v CZ. 

 

CASHBACK Z NÁKUPU POTRAVÍN - SK 

Partnerov s ponukou potravín si pozrite tu >>>. Pri použití filtra ich je vyše 120, ale 

spomeniem tie najpoužívanejšie ako TESCO, DELIA. Je veľmi ťažko Vám tu ukázať 

konkrétne ďalšie predajne. Najlepšie je použiť filter podľa lokality a pozrieť si všetkých 

partnerov.  

 

AKO ZÍSKAŤ CASHBACK Z NÁKUPU POTRAVÍN - CZ 

Partnerov s ponukou potravín si pozrite tu >>>. Nenašiel som Vám žiadneho 

konkrétneho veľkého partnera. I tu je ťažké Vám ukázať konkrétne obchody. Sú síce aj 

v CZ, ale skôr je veľa menších a menej známych. A preto tiež odporúčam použiť filter 

podľa lokality a potom si pozrieť všetkých partnerov vo Vašom okolí. 

 

AKO ZÍSKAŤ CASHBACK Z NÁKUPU U PARTNEROV ONLINE - SK 

Pozrite si partnerov online tu >>>. Našiel som dnes 118 partnerov. 

Spomeniem ich len pár, je to živý organizmus a vznikajú nové. Zľava dňa, MALL, 

Boomer, Aliexpress, eBAY, Booking, MEGAzlava, Ceny na dne, Hotels, Čertovské zlavy, 

AZpneu, NETfinancie, Kompava, Zlavohit, OTTO, Zlavolam, Lieky24.sk, HUSKY.sk, 

Zlavodom, Morezliav, Pneumatiky priamo, HEJsk, Tonery.sk,  Zoohit, Jozko, Zlavoking, 

Zlavomax, Otehotnenie a mnoho ďalších. 

 

http://www.vernostnakarta.com/
https://www.lyoness.com/sk/cashback/cs-cz/402046-omv
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Prvým krokom k tomu, aby sme sa dostali kam chceme,  

je rozhodnutie, že nezostaneme tam, kde sme. 

 

 

 

 

 

 

AKO ZÍSKAŤ CASHBACK Z NÁKUPU U PARTNEROV ONLINE – CZ 

Partnerov online si pozriete tu >>>. Dnes som Vám našiel 129 partnerov. Toto číslo sa 

môže v čase čítania meniť.  

Spomeniem Vám Dr.MAX, personalna agentúra JOBS.EU, eBAY, Aliexpress, MALL, 

Hotels, Slevomat, Tescoma, BATA, NORTON, Sconto nábytek, Adidas, OTTO, Sheego, 

Conrad, Dámejidlo, Booking, Cyberlink, Pneushop, Snowboard, Pilulka, Deichmann 

online shop a mnoho ďalších. 

 

NÁVOD AKO NAKUPOVAŤ U  PARTNEROV ONLINE 

Podmienkou je, že sa musíte každému online obchodu prihlasovať cez svoju 

kanceláriu, Cashback World. Táto informácia platí všeobecne, vo všetkých štátoch. Aj 

preto sa potvrdzujú COOKIES. Skryté informácie, ktoré zabezpečujú zápis o nákupe do 

Vášho účtu Cashback World. Zápis o nákupe sa zapisuje tomu, koho účet je otvorený. 

Môj TIP. Ja osobne nakupujem tak, že si otvorím účet Casback World manželky, 

prihlásim sa na online obchod MALL s mojimi prihlasovacími údajmi. V tomto prípade 

je Cashback pripísaný na moju manželku. 

 

V ČOM SPOČÍVA VÝHODA JEDINNEJ KARTY 

Každý klient, ktorý urobí nákup u nášho obchodného partnera získava CASHBACK - 

získava reálne peniaze z vlastného obratu na účet. Účet je vytvorený po registrácii a po 

nazbieraní 10 € je urobený prevod na vlastný bankový účet. V Nastaveniach je viac 

možností, ako s peniazmi naložiť. 

http://www.vernostnakarta.com/
https://www.lyoness.com/sk/search/onlineshops
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Je to nakupovanie s odporúčaním. A práve odporúčaním klient získava ďalšie reálne 

peniaze – až 1 % ako bonus za odporúčanie ľudí z dvoch úrovní (0,5% + 0,5%). Benefit 

získava obchodník aj nakupujúci. Obchodník má obrat a nakupujúci za svoj nákup 

dostáva ako poďakovanie svoj Cashback. Čím viac posunieme odporúčanie, tým viac 

získavame. A pritom spokojný sú všetci. 

Čím viac si uvedomujem, že je tu niečo, čo môže zmeniť budúcnosť mnohých ľudí. 

Nastáva nová éra nakupovania, pribudli nám nielen online obchody u nás, ale aj vo 

svete. Mobily, tablety a mobilné aplikácie nám vytvárajú viac možností aj vo svete 

nakupovania. Začína byť ten náš obchodný svet práve internetom akosi menší. Alebo 

viac prístupnejší každému, kde vzdialenosť už nie je prekážkou. Máme tu už globálny 

trh. 

 

AKO A KDE ZÍSKAŤ CASHBACK KARTU 

Jediná karta výhod sa získava registráciou, ktorou sa Vám vytvorí online kancelária a 

zaznamenáva Vaše nákupy. Získavate ju zdarma a nie sú s ňou spojené pri využívaní 

žiadne iné poplatky. 

Máte všetko pod dohľadom v online kancelárii a PLUS informácie. Okrem toho tiež 

SMS servis pri nakupovaní, online mobilnú aplikáciu, s ktorou sa nestratíte pri 

nakupovaní. Ale toto nie je všetko. 

SMS servis - každý uskutočnený nákup je zaznamenaný a Vám na mobil príde SMS 

informácia, kde ste nakúpili, za koľko a koľko z nákupu získavate. 

Online mobilná aplikácia – je voliteľná. Kto chce, má možnosť si ju inštalovať. Jej 

využitie je široké. Viete si vyhľadať partnera kdekoľvek sa nachádzate ak máte prístup 

na internet. Vidíte zoznam partnerov so všetkými informáciami, aj s mapou 

a navigáciou. Aplikáciu nájdete na tejto stránke pre obidve platformy - IOS aj Android. 

Kartu výhod môžete tiež získať odporúčaním. Od kamaráta, od niekoho, kto už kartu 

má a vie ako systém pracuje.  

Povinnosťou odporúčaním je, aby nový klient dostal maximálnu osobnú podporu 

k využívaniu systému. Aj preto ste len to, čo Vás odporúčateľ naučí. Aby ste nebol/a na 

problémy sám/a, zvážte, od koho kartu získate. Poznám veľa ľudí, ktorý boli oslovený 

http://www.vernostnakarta.com/
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v obchodných centrách neznámymi ľuďmi. Nechcem nikomu krivdiť, ale v tom čase sa 

obidve strany videli prvý a posledný raz. Mnohí tak ani nevedia, kde im karta leží a čo 

s ňou majú robiť.  

Ak patríte medzi nich a kartu už máte, vyhľadajte si niekoho, kto Vás naučí všetky 

potrebné kroky a fígle. Je to lepší variant, ako byť sám vojakom v poli. Ako na to? 

Prihláste sa vo svojom účte CBW (Cashback World) a postupujte podľa obrázku.  

 

V NASTAVENIACH sa otvorí stránka, kde máte možnosť „Zmeniť odporúčateľa“. 

Využite informačné možnosti stránky vernostnakarta.com.  

 

 

 

http://www.vernostnakarta.com/
http://www.vernostnakarta.com/videa/


Copyright©2018 V4.1 - Pavel Navrátil           www.vernostnakarta.com                                                        13 z 21 

 

ČO JE PODMIENKOU, ABY SOM MOHOL ZÍSKAVAŤ CASHBACK 

Musíte byť registrovaný u spoločnosti CBW. Registrácia sa robí online po prihlásení, 

alebo offline pomocou flyera (registračný formulár aj s kartou). Využíva sa materiál 

spoločnosti a klient okamžite získava kartu. Musíte mať 18 rokov.  

Link k registrácii tu >>> 

 

KDE VŠADE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ CASHBACK 

Je ho možné získať u každého u nás registrovaného partnera. Bez hraníc a spôsobu 

obchodovania. 

 

PREČO TO FUNGUJE KAŽDÉMU 

Podnikanie s Cashback kartou je o obratoch z nakupovania. Obchodník má obrat, klient 

má zľavu. Funguje to preto, pretože sa nakupuje na celom svete. 24 hodín  denne. 

A nepotrebujete k tomu vedieť anglicky, nepotrebujete ani tovar, ani sklady. 

 

 

http://www.vernostnakarta.com/
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PREČO PRÁVE NAKUPOVANIE S CASHBACK KARTOU 

 

Položím Vám 5 osobných otázok 

1. Máte pravidelné výdavky? 

2. Budete nakupovať aj v najbližších 20 rokov? 

3. Poznáte ďalších, ktorí majú výdavky tiež? 

4. Myslíte si, že aj ďalších by zaujímalo ako nakupovať so zľavou? 

5. Chceli by ste peniaze späť za Vaše nákupy? 

Ak ste si odpovedali aspoň raz na otázky áno, je to zaujímavé aj pre vás. I mne boli 

položené  tieto otázky. To ma presvedčilo. 

 

5 DÔVODOV, PREČO NAKUPOVAŤ S CASHBACK KARTOU 

Otázka č.1. Máte pravidelné výdavky  

Zväčša sú to platby za potraviny, PHM, energie, vlastné potešenia, potreby rôzneho 

druhu. Sú to výdavky, ktoré sa opakujú. Čo sa stane? Peniaze zmenia majiteľa. Ich 

jedinou úžitkovou hodnotou je, že vyriešia Vaše potreby, teda Váš problém - hľadám 

zľavy.  

Dôvod č.1 Ale aj pravidelné platby vhodnými krokmi prinášajú novú úžitkovú 

hodnotu - nový profit. Nakupovanie s Cashbackom prináša stručne povedané – peniaze 

a body (SP) na budúce nákupy. Žiadne nálepky. Získavame peniaze z vlastných nákupov 

– Cashback 1 až 5%.  

A získané peniaze patria kam? Na budúce nákupy. Vo všetkých komoditách, na celom 

svete. A z nákupov zase sa získava Cashback. 

http://www.vernostnakarta.com/
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Otázka 2: Budete nakupovať v najbližších 20 rokov a viac?  

Ja určite áno. Možno platby pribudnú, možno ubudnú.  

Dôvod č.2 Ale princíp tu ostane. Dáme si trocha matematiky. Budeme rátať spoločne 

s výdavkami jedinca, alebo rodiny a ak si zrátate len 1% z výdavkov za mesiac, potom 

za rok, za 20 rokov...To je to, čo leží na zemi. Treba sa len zohnúť. 

Podľa obrázku vidíte pohyb nákupov, kde a kedy som nakúpil. Profit z nákupu je okrem 

Cashback a Shoping Point (SP). Alebo tiež ako „body“ na budúce nákupy v 47 krajinách.  

 

Trocha nižšie uvediem jednoduchý príklad s výdavkami rodiny len 200€ za mesiac.  

 

Otázka 3. Poznáte ďalších, ktorí majú výdavky tiež?  

Je to odporúčací marketing. Ak mám ja vlastné výdavky, majú ich aj iný, teda aj Vy. 

Možno v inej výške, ale máte ich.  

Dôvod č.3 Ak ušetrím ja, ušetríte aj Vy a ušetria aj iný. A z odporúčania až 1% z ich 

nákupov. Opäť skúste použiť kalkulačku. Chcete prísť aj Vy o ďalšie peniaze?  

Za odporúčanie peniaze, ako poďakovanie za starostlivosť nových nakupujúcich. 

 

http://www.vernostnakarta.com/
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Otázka 4. Myslíte si, že by aj ďalších zaujímalo ako nakupovať so zľavou?  

Som presvedčený, že sú aj ľudia, ktorých to neoslovuje, nezaujíma, nepoužívajú kartu.  

Asi 61 percent ľudí oslovuje pojem „Zľava“. Aj pre týchto pár ľudí má zmysel podeliť sa 

o takúto možnosť. Ak nakupujete bez vernostného programu, investované peniaze len 

zmenili majiteľa. Okrem vyriešenia Vášho problému, nič viac sa neudeje. 

Dôvod č.4 Ja sa snažím realizovať všetky nákupy v rodine cez našich partnerov. Nie 

je mi to ľahostajné. Som verný naším obchodníkom. Pretože každým nákupom 

podporím obrat partnera, ja ušetrím a zároveň podporujem dve naše charitatívne 

spoločnosti. Spomeniem ich neskôr.  

Zároveň máte prehľad o výdavkoch a aj u koho výdavky boli. Ak Vás zaujíma ako ušetriť 

z vlastných nákupov, pozrite si moju tabuľku výhod ( to je len časť) a pokračujte v čítaní. 

Pochopíte, že nie je zľava ako zľava. 

Otázka 5. Chceli by ste peniaze späť za Vaše nákupy?  

Je celkom možné, že aj áno. Určite každý obchodník vie dať „zľavu“. Ale to znamená 

pri viacerých obchodoch, viaceré vernostné systémy a od každého karta. Zbierka 

kariet. Čo nie je veľmi praktické. 

http://www.vernostnakarta.com/
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Dôvod č.5 Ja osobne chcem peniaze späť za každý nákup. Nie je povinnosť nakupovať 

len u nášho registrovaného partnera, ale musíte si uvedomiť, že touto cestou profit 

nezískate. Prichádzate o viac ako 1% až 5% ako Cashback. A práve ono je dôvodom, že 

informujem ľudí o možnosti AKO získavať peniaze z vlastných nákupov. 

Uvádzam sľúbený príklad  

Rodina nakupuje mesačne za 200€, ale určite je to viac. Z toho Váš Cashback 1% sú 2€. 

Aký okruh ľudí poznáte Vy, ktorí by tiež chceli ušetriť? Ako príklad uvediem len 100 ľudí 

s výdavkami 200€ mesačne. 1% za odporúčanie z 200€ sú 2€ x 100 ľudí, to je rovných 

200€ + 2€ Cashback a to mesačne. Ak to zrátate za rok, potom to je 2424€. Mňa to 

zaujíma. 

 

 

 

http://www.vernostnakarta.com/
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Veci, ktoré robíte radi, by mali byť Vaším koníčkom. 

Ale veci, ktoré hýbu svetom, nech sú Vašim biznisom. 

Warren Buffet 

KDE VŠADE ZÍSKAVAM CASHBACK JA 

Vo všetkých oblastiach nakupovania. Moje nákupy spočívajú hlavne v oblasti potravín, 

kde najčastejšie to je TESCO. Oblasť do bytu - domáce potreby, využívam partnera 

KINEKUS. Potrebujem vymaľovať byt, všetko nakupujem v PPG Deko a mám ich 

v blízkom okolí. Ak potrebujem okolo plynových spotrebičov, ohrievačov, využívam 

META-GAS.  

Jazdím autom skoro denne, takže máme aj spotrebu PHM (pohonných hmôt). 

Nakupujem na čerpacej stanici TESCO na Zlatých Pieskoch v Bratislave, kde je 

doplnkovou výhodou predložiť klubovú kartu TESCO. Spomeniem čerpacie stanice 

TESCO na Slovensku. Máme dvojitý profit.  Druhou čerpacou stanicou pre mňa je OMV. 

Z oboch sa mi vráti po 1% z nákupu. Musím však pridať aspoň pár typov pre ľudí v okolí, 

ktorí majú možnosť využívať spoločnosť G&G. Je to len pár typov, pretože ich je viac. 

Na cestovanie a dovolenkové typy využívam zľavové portály. Našimi partnermi sú Zľava 

dňa, MALL, Boomer, HEJ.sk, Zlavoking – zameraný na cestovanie a iné. Cestovné 

kancelárie Booking, Aeolus, Travel Net - sú tiež našimi partnermi. A je ich viac. 

Určite platíte plyn, či elektrinu. Máte možnosť získať Cashback zo svojich faktúr 

u Energia 2, Magna, RWE-Modrý plyn. 

Najvyššie obraty všeobecne je na potravinách. Mať, či nemať 1% z nákupov, to si musí 

rozhodnúť každý sám. A s informáciami navyše, to môže byť raz toľko. V súčasnosti má 

úspech nový partner s potravinami DELIA. Tu sú predajne v BA. 

 

Warren Buffet, tretí najbohatší človek planéty, raz povedal. 
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PREČO ODPORÚČACÍ MARKETING 

Určite aj Vy sami ste niekedy odporučili známym, či rodine reštauráciu, alebo výhodný 

nákup. Najvyššia účinnosť reklamy je odporúčanie vlastných skúseností s produktom, 

alebo službou. Je to zdieľanie osobnou formou. Preto som presvedčený, že každý z nás 

má už odporúčací marketing odskúšaný. A možno ste o tom ani nevedeli. A odporúčali 

ste zadarmo. 

Staňte sa súčasťou komunity, ktorá spoločne nakupuje, profituje a koná dobro vo 

svojom najbližšom okolí. Podporme sa navzájom. Veď miliardy zákazníkov chcú 

peniaze späť za svoje nákupy.  

Tieto informácie sa Vám môžu zdať komplikované. Verte, že sa len komplikované zdajú. 

Navyše, nie ste na to sami. Nájdete na webe mnoho konkrétnych informácií, ktoré 

problém s využívaním „Ako na to“, Váš problém vyriešia. Formou otázok sa dopátrate 

k riešeniu.  

Chcete ušetriť z Vašich výdavkov? Odpoveď si musíte dať sami. Ponúkam Vám 

pomocnú ruku.  

Nákupný kruh sa uzatvára a každým nákupom vytvárame finančné prostriedky 

k národným i medzinárodným projektom dvoch vlastných charitatívnych spoločností. 

Family and Children pre podporu rodiny s deťmi a Greenfinity v oblasti ekológie.  

 

ČO MUSÍ PONÚKNUŤ VERNOSTNÁ KARTA, ABY BOLA ATRAKTÍVNA 

Atraktívna karta je taká, ktorú môžem 

použiť vo viacerých obchodoch, bez 

obmedzenia komodity, bez obmedzenia 

hraníc. Túto podmienku naša karta spĺňa. 

A k tomu Vernostný program s jedinou 

kartou pre všetky nákupy v 47 krajinách, pre 

nakupovanie vo všetkých formách. 

Od konca roka 2015 začali našu kartu 
akceptovať aj športové kluby ako SK Rapid 
Vienna alebo SK Slavia Praha či nemenej 

http://www.vernostnakarta.com/
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známy HC Slovan. A čo to znamená? Peniaze naspäť z pernamentiek, lístkov, 
vstupeniek. A týmto to začína. No dnes v roku 2018 sme v úplnej pozícii. Kluby sa už ku 
nám hlásia sami. Našimi partnermi sú kluby ako AS Rím, Légia Varšava, Rapid Viedeň, 
Inter Miláno a iné. Tvoria nám tým nových zákazníkov. 
 

Musí byť použiteľná jednoduchým spôsobom v kamenných obchodoch (offline), musí 

byť využiteľná aj v online e-shopoch. Máme týmto nakupovanie tovaru a služieb pod 

jednou strechou s jedinou kartou. 

 

ĎAKUJEM ZA TO, ŽE STE SA DOČÍTALI AŽ SEM  

Prejavili ste tým záujem o problematiku šetrenia a získavania peňazí z vlastných 

nákupov. Ďakujem za to, že Vám  to nie je ľahostajné a radi sa podelíte s ostatnými so 

skúsenosťami s nakupovaním. 

Preto by Vás mohla zaujímať informácia, že naučiť sa zmeniť doterajšie návyky 

v nakupovaní nie je až také ťažké. K praktickým informáciám, ktoré Vás podporia na 

Vašej novej ceste nakupovania nájdete na blogu mojej webovej stránky. 

Využívajte informácie vo svoj prospech na maximum.  

Potešilo by ma, ak túto knihu nebudete preposielať ďalším osobám, je korektnejšie ich 

odporučiť na moju stránku. Tým sa dostanú k tým najčerstvejším informáciám. Využite 

možnosť získavať peniaze z vlastných nákupov, pridajte sa na spoločnú cestu 

podnikania. Spoznajte nových ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť svojich detí.   

 

ZÁVER 

Viem, že mnohí sa vyhýbame vlastnej zodpovednosti za vlastné konanie. Je to 

jednoduchšie. Preto chodíme s chorobou k lekárovi, namiesto toho, aby sme sa sami 

snažili nájsť zdroj problému. Určite nevyriešime všetko, ale urobili ste prvý krok 

k vlastnému rozhodnutiu urobiť niečo pre seba. Mňa moja choroba vyškolila, ale o tom 

niekedy napíšem na inom mieste.  

Vzal som zodpovednosť za seba a hľadal som spôsoby ako sa vyliečiť. Cestu som našiel 

a viem sa podeliť aj s týmito informáciami.  

http://www.vernostnakarta.com/
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Nie ste v tom sami. Myšlienka „Spoločne sme silný“ niečo za seba hovorí a s ňou 

rezonujem. Pomôžme si vzájomne spoločnými nákupmi k lepšej budúcnosti. Vždy sa 

stane len to, o čom ste presvedčený a urobte tým prvý KROK. Ten je najdôležitejší. Ale 

aj viem, že nám patrí celý svet. 

 

A nezabudnite, že nakupuje sa každých 24 hodín denne a na celom svete. 

 

Pýtajte sa ma na otazky@vernostnakarta.com 

Sledujte Blog na mojej stránke www.vernostnakarta.com 

Alebo sa registrujte na https://cbw.to/oazfcv 
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