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2I am smart. I Shop clever.

Stiahni si zadarmo myWorld Aplikáciu!
Aplikácia myWorld Benefits ponúka jednoduchý spôsob, ako 
zbierať Cashback a Shopping Points kdekoľvek a kedykoľvek. 

1 Otvor si aplikáciu 
Google Play alebo 
Apple Store a 

vyhľadaj myWorld

2 Nainštaluj si našu 
aplikáciu myWorld 
Benefits a potom

ju otvor

3Ak už máš svoj účet 
prihlás sa alebo sa  
zaregistruj a užívaj
si všetky výhody



3 I am smart. I Shop clever.

Û
myWorld Card

Ý
Online nakupovanie

í
eVoucher

Ü
Originálne poukážky

Označenie Partnerov
na stránke
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Online nakupovanie

1 Si prihlásený na www.myworld.com? Ak áno,
vyhľadaj Partnera alebo produkty cez lupu 2 Partnerov môžeš tiež vyhľadávať

pomocou kategórií a ďalších filtrov

3 Vyber si obchod, klikni na “Nakupujte online!”
a dokonči štandardne objednávku v e-shope 4 Nákup sa zaeviduje do 48 hodín

a ty získaš výhody myWorld
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myWorld Card

1Partnerov môžeš vyhľadať 
na myworld.com alebo v 
aplikácii. V aplikácii klikni 

na Moje okolie.

2 Po zapnutí a povolení 
GPS sa ti zobrazia všetci 
Partneri v tvojej blízkosti. 
Môžeš si vybrať aj 
konkrétne kategórie

3 Pred platbou u Partnera 
otvor aplikáciu, zatras 

telefónom a zobrazí sa kód, 
ktorý Partner naskenuje a 
zaeviduje tvoj nákup
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Originálne poukážky

1 Klikni na nákupnú tašku vpravo hore vedľa 
profilu a ďalej na “Objednať si poukážky teraz” 2 Vyber Partnera, zvoľ množstvo pri vybranej 

hodnote a pokračuj “Do nákupného košíka”

3 Prejdi až po posledný krok, zvoľ adresu 
doručenia, spôsob úhrady a dokonči objednávku 4 Výhody sa ti zaevidujú ihneď a po doručení 

poukážok nimi môžeš nakupovať u Partnera.
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eVoucher

1 eVoucher môžeš kúpiť tak 
ako poukážky alebo aj v 
aplikácii! Otvor aplikáciu a 
klikni na eVoucher.

2 Vyber si Partera, prečítaj 
podmienky použitia, zvoľ 
hodnoty a množstvo 

eVuocherov a pokračuj na 
“Prejsť k platbe”

3 Vyber si spôsob platby a 
dokonči objednávku. Po 
zaplatení nájdeš eVoucher 
vo svojom profile a 
výhody získaš hneď. 



Zbieranie výhod
je jednoduché!

Zaregistruj sa zadarmo na myworld.com
alebo cez myWorld aplikáciu

Užívaj si benefity u myWorld Partnerov

Ušetri ešte viac so Shopping Points
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Objavte Deals v
Benefit Lounge
Využite svoje nazbierané Shopping Points
na Deals a získajte špeciálne zľavy na 
množstvo produktov, služieb a aj na 
cestovanie!

Nájdite všetko čo potrebujete tu:

myworld.com/benefitlounge
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Pridajte si myWorld Plug-in 
do webového prehliadača!

>  Stiahnite si myWorld Plug-in a prihláste sa,
  aby ste nikdy nezmeškali Cashback alebo Shopping  
  Points počas online nákupov

>  Budete upozornený hneď pri online vyhľadávaní

>  Použite myWorld Plug-in na nájdenie našich
  Partnerov a obchodov 

>>  Získajte prehľad o aktuálnych akciách Partnerov

Nájdite všetko čo potrebujete tu:

myworld.com/plug-in
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