
Promocja „Załóż kartę w Citibanku i odbierz DARMOWY voucher do
Douglas.pl” w pigułce

Aby Twoje uczestnictwo w promocji przebiegło szybko i voucher trafił do Ciebie jeszcze przed 
Walentynkami, przygotowałam dla Ciebie opis całej promocji w pigułce. Tak wiem, do walentynek 
jeszcze sporo czasu, ale pamiętaj...im szybciej zdecydujesz się zadbać o prezent dla ukochanej tym 
lepiej ponieważ to Ty:

– odbierasz zupełnie za darmo prezent w postaci vouchera na 400 zł do wydania na dowolne 
perfumy lub kosmetyki z asortymentu Douglas.pl

– zyskujesz GWARANCJĘ podarowania komuś idealnego prezentu 
– uśmiech Twojej ukochanej, która będzie zachwycona, że wreszcie będzie mogła poczuć się 

jak wyjątkowa, rozpieszczana kobieta
– nie musisz główkować jakim prezentem zaskoczyć kobietę w najbliższe Walentynki 

Promocja krok po kroku

1. Punkt 2 Regulaminu Promocji – KIEDY SKORZYSTAĆ

Do promocji możesz przystąpić maksymalnie do 31 stycznia 2017, ale radzę skorzystać z niej 
jeszcze w grudniu, wtedy voucher na pewno trafi do Ciebie przed Walentynkami.

2. Punkt 3.3. Regulaminu Promocji – DLA KOGO PROMOCJA

Do promocji może przystąpić:
– osoba fizyczna – wiek min. 21 lat, min. 3 miesiące zatrudnienia w obecnej firmie, dochód 

min. 1200 zł
– osoba prawna – wiek min. 25 lat, prowadzenie firmy od min. 2 lat
– emeryci/renciści – dochód min. 1 200 zł

3. Punkt 3.1. Regulaminu promocji - WARUNKI

Darmowy voucher do Douglas.pl odbierzesz po spełnieniu zaledwie dwóch prostych kroków:

a) zamów, poprzez wypełnienie formularza do którego przekierowanie znajdziesz w artykule, 
darmową w utrzymaniu kartę kredytową Simplicity (koniecznie tę kartę ponieważ to ona jest 
bezwarunkowo darmowa) 

b) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podpiszesz umowę o kartę (data na umowie) 
zaloguj się min. 1 raz do systemu bankowości online. 

Jak podpiszesz umowę o kartę w grudniu to zaloguj się do www.citibankonline.pl koniecznie w 
styczniu!

http://www.citibankonline.pl/


4. Punkt 4 Regulaminu promocji – NAGRODA

Nagrodę, czyli elektroniczny voucher o wartości 400 zł da Douglas.pl otrzymasz najpóźniej do 
końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zalogowałeś się do www.citibankonline.pl. 

Voucher jest zwolniony z podatku. Nie jest on imienny więc możesz go komuś podarować. Voucher
otrzymuje dosłownie każdy kto skorzysta z promocji. 

Jak wykorzystać voucher?

Voucher wykorzystasz na dowolne zakupy na stronie Douglas.pl. Wybierz produkty, które 
najbardziej Ci się podobają, może to być jedna droższa rzecz bądź kilka tańszych. Następnie 
przejdź do płatności. 

Wybierz formę płatności założoną w Citibanku kartą, a następnie wpisz kod z otrzymanego 
vouchera. Dzięki temu wartość Twoich zakupów w koszyku zostanie pomniejszona o 400 zł!

http://www.citibankonline.pl/
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