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BNP 500 zł na Allegro karta kredytowa

Uwaga: wersja dla umów podpisanych w lipcu

Url promocji: https://moniaki.pl/500-zl-allegro-bnp-karta-kredytowa

Data podpisania umowy: ________________ 

Data zamknięcia:   ________________

W ciągu 60 dni od momentu podpisania umowy
 zapłać kartą min. 4 razy po min. 50 zł

▢ ▢ ▢ ▢      

warunek do otrzymania 5000 punktów na start na mambonus.pl (wcześniej zarejestruj kartę na mambonus)

Sierpień
od 1 sierpnia do 31 sierpnia

 płatności kartą na łączną kwotę min. 1000 zł

warunki do otrzymania I nagrody - 100 zł na Allegro

Wrzesień
od 1 września do 30 września

 płatności kartą na łączną kwotę min. 1000 zł

warunki do otrzymania II nagrody - 100 zł na Allegro

Październik
od 1 października do 31 października

 płatności kartą na łączną kwotę min. 1000 zł

warunki do otrzymania III nagrody - 100 zł na Allegro

Listopad
od 1 listopada do 30 listopada

 płatności kartą na łączną kwotę min. 1000 zł

warunki do otrzymania IV nagrody - 100 zł na Allegro

Grudzień
od 1 grudnia do 31 grudnia

 płatności kartą na łączną kwotę min. 1000 zł

warunki do otrzymania V nagrody - 100 zł na Allegro

Nagroda (5x100 zł na Allegro)
w ciągu 60 dni kalendarzowych od końca każdego miesiąca, w którym spełniasz warunki

 udostępnienie nagrody na mambonus.pl

w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od momentu udostępnienia nagrody
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 zarejestruj się na mambonus.pl (za pierwszym razem)

 zaakceptuj regulamin mambonus.pl (za pierwszym razem)

 odbierz nagrodę 

         ▢               ▢                ▢              ▢                ▢                   

Aby nie płacić za kartę
 karta przez pierwsze 12 miesięcy jest darmowa

 po tym czasie płatności kartą na min. 1000 zł w każdym okresie rozliczeniowym
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