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1. Co to jest karta Cashback i do czego uprawnia
Karta Cashback to karta, która uprawnia Cie do zwrotu części kwoty za zrobione zakupy u partnerów
handlowych Lyoness.
Firma Traper (www.traperzy.pl) jest takim partnerem handlowym .
W naszym sklepie upoważnia ona do 4%towego cashbacku, co oznacza, iż Wasza transakcja zostanie
zarejestrowana w systemie Lyoness i po rozliczeniu transakcji miedzy nami a Lyoness otrzymacie zwrot
4% za zakupione produkty. Zwrot nie obejmuje kosztów wysyłki
2. Jak otrzymać kartę Cashback
Aby otrzymać taka kartę od firmy Traper należy wyrazić zgodę, na przesłanie na adres mailowy
specjalnego linku rejestracyjnego, w którym trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i nr
telefonu
3. Od czego zacząć
 Rejestracja
Na Wasz adres mailowy wysyłamy link aktywacyjny. Mail przychodzi od firmy Lyoness w imieniu
firmy Traper. Jeżeli mail nie dotarł poszukaj go w folderze ze spamem. Po kliknięciu w przycisk
„kliknij i zakończ rejestrację” zostaniesz przekierowany do strony z formularzem do wypełnienia
danych, gdzie należy podać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia i adres
Na adres mailowy otrzymacie informację, że Wasza karta jest aktywna. Przy pierwszym
logowaniu do systemu (link podany w mailu) ustalicie login i hasło.


Instalacja programów
Aby w pełni korzystać z możliwości jakie daje nam Lyoness warto zainstalować:
- na telefonie aplikację Cashback App –

pozwala m.in. na zorientowanie się, gdzie w pobliżu można skorzystać z cashbacku , szukając
np. restauracja, opony, odzież czy inne
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- na komputerze wchodząc na stronę
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashback.card
A jeżeli masz Mac’a to:
https://itunes.apple.com/at/app/cashback-app/id1173430105
Dzięki temu możemy nie tylko poszukać partnera handlowego Lyonessu, ale także sprawdzić
swoje casback’owe transakcje.


Wersje karty
 Plastikowa – wyglądająca jak karta płatnicza
 Elektroniczna – wyświetlana w telefonie
znajdziesz ją klikając na poniższy rysunek a potem ikonkę podpisaną Cashback Card

Okazując kartę w sklepie nie ma znaczenia czy masz kartę elektroniczną czy plastikową

4. Jak kupować w sklepie Traperzy.pl
Aby zrobić zakupy w sklepie Traperzy.pl, korzystając z karty cashback wystarczy po koniec składania
zamówienia w komentarzu dodać nr karty umieszczony pod kodem kreskowym

Ewentualnie nr telefonu, który podaliście przy rejestracji karty.
Wasza transakcja zostanie wprowadzona do systemu (po okresie możliwych zwrotów) i będzie
widoczna na Waszym koncie.
5. Rodzaje zakupów z kartą Cashback
Z karty cashback można korzystać na kilka sposobów:



W sklepie Traperzy.pl, podając nr karty (lub telefonu) w komentarzu do zamówienia
U partnera on-line wchodząc do sklepu przez stronę www.lyoness.com (szukaj partnera handlowego) lub aktywując
cashback klikając na przycisk

(pokazuje się jeżeli na komputerze zainstalowana jest aplikacja Cashback App)


Karta -pokazując w sklepie, który jest partnerem Lyoness kartę



Bony elektroniczne – kupuje się przez stronę Lyoness („zamów bon”) i po opłaceniu można
wykorzystać bon do zakupów w konkretnym sklepie.
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Bony papierowe można zamówić przez stronę Lyoness i zostana przesłane pocztą lub (aby
zaoszczędzić na kosztach wysyłki) kupić je w punkcie sprzedaży bonów.

6. Wypłata na konto
Wypłaty na Twoje konto bankowe dokonywane są jeżeli wartość kwoty cashback przekroczy 22,5 zł a
przelewy dokonywane są kilka razy w miesiącu.

7. Wybrani partnerzy handlowi:
- Sklepy on-line

- wybrane sklepy, gdzie aby dostać cashback wystarczy pokazać kartę
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- wybrane sklepy, gdzie możesz wykorzystać bony papierowe

Parnerów handlowych systemu Cashback Lyoness znajdziesz wykorzystując aplikacje w telefonie lub
na stronie:
https://www.lyoness.com/pl/search#
Możesz szukać po nazwie, po kategorii lub po województwie.
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