
PontVelem e-kütyü márciusi bevezető akció leírása 

Használt mobiltelefon, e-kütyü és tartozékgyűjtés 2015. március 1-től 

 

2015. március 1-től e-kütyüket is gyűjthetsz a Pontvelem programmal! Így bevezető 

akciónk keretében egész márciusban akciós pontokkal jutalmazunk, amennyiben 

akciós időszakban viszed fel a mobilos, e-kütyüs kuponod! 

 

Miért jár mobilos, e-kütyüs kupon? 

Csak használt mobiltelefonért, e-kütyükért (PDA-ért, tabletért, digitális fényképezőért, 

digitális kameráért, valamint GPS navigációs készülékért) kaphatsz kupont, a 

tartozékokért nem. 

Miről szól az e-kütyü bevezető akció? 

Március hónapban 10 általad előre nem tudható időszakban 200 pont helyett 500 

pontot fog érni mobilos, e-kütyüs kuponod! Egész hónapban figyeld a weboldalt, 

mert ezek az időszakok nem lesznek előre meghirdetve! Az akciós időszakban kell 

majd rögzítened a kuponod, amennyiben túllépsz az akciós időszakon, abban az 

esetben 200 pontot fogsz kapni a kuponodért.  

Az akciós időszakok 2015. március hónapban 10 előre nem tudható időpontban 

fognak megjelenni a www.pontvelem.hu oldalon. Az akciós időszakok végén, a 

weboldalon is megjelenik a pontos időpont, így láthatod, hogy mennyi akciós 

időszak van még hátra. 

Hogyan jutsz hozzá a pontokhoz a gyűjtött telefonokkal és e-kütyükkel? 

Minden egyes leadott használt mobiltelefonért, e-kütyüért cserébe kapsz egy kupont 

a Kapcsolattartó tanártól az iskolában. Ezt feltétlenül őrizd meg és vigyázz rá! 

Kövesd figyelemmel az akció alakulását a weboldalunkon! A www.pontvelem.hu 

kezdőoldalán a bal sarokban és a „Telefonok, e-kütyük” alatt is láthatod, hogy 

éppen akciós időszak van-e. „Most rögzítsd mobilos, e-kütyüs kuponod az 500 

pontért!” üzenet megjelenítése esetén biztosan 500 pontot fog érni a rögzített 

kuponod. 

A kuponon van egy számsor szürke lekaparható festékréteggel lefedve. Kapard le a 

festéket és nézd meg a számsort. Lépj be a www.pontvelem.hu weboldalra, 

jelentkezz be a szokásos beceneveddel és jelszavaddal, majd üsd be a kuponon 

lévő számokat és betűket a megadott sorrendben a megfelelő helyre. Saját 

érdekedben pontosan írd be a kódot! Egy kódot csak egyszer vihetsz fel. Amint 

beírtad, azonnal pontokat adunk neked, amelyeket jóváírunk a PontSzámládon! 

Az akciós időszakok minimum 3 órán keresztül fognak tartani.  

További gyűjtéssel kapcsolatos információkat a mobiltelefon, e-kütyü gyűjtés 

aloldalon találsz! 

Tegyünk együtt a környezetért, gyűjtsd továbbra is szelektíven a hulladékokat és 

rendelj szenzációs ajándékokat! 

http://www.pontvelem.hu/
http://www.pontvelem.hu/

