VODAFONE MORE eshtë programi që shpërblen të gjithë klientët JUTH, bazuar në vitet që ato janë pjesë e Vodafone.
Programi u ofron klientëve surpriza të përshtatura sipas nevojave, dhe një katalog të gjerë me oferta ekskluzive vetëm
për klientët JUTH.

Regjistrimi në “Vodafone MORE” është automatik!
Vetem se je JUTH, ti shperblehesh!

Me Vodafone More ti perfiton Vcoins per te gjitha veprimet qe kryen si:
•

Rimbushja

•

Blerja e paketave

•

Plotesimi i sfidave ne JUTH app

Por mbi te gjitha ti fiton Vcoins per vitet e shpenzuar me ne!
Si ti perdor VCoins?

VCoins e mbledhura mund ti shpenzosh ne katalogun e gjere te partnereve tane me besnike, dhe jo
vetem. Hyr tani ne JUTH app dhe zbulo dhe perdor kuponat qe te pershtaten me mire ty.

Partneret tane:

Partneri

Oferta

Go Kart
Kartodrom
3

Paguaj për një lojë dhe merr të dytën falas. Kujdes rezervoni më përpara!

Mon Cheri

Bli një kafe dhe merr të dytën falas. Promocioni është i vlefshëm vetëm për produktet e kafesë.
Përjashtohen produktet që nuk janë Mon Cheri.

Yougurteria Për çdo yogurt të blerë, ti merr të dytin me vetëm një shije FALAS. E vlefshme nga e hëna në të
premte.
Ar&Lo
Përfito 10% ulje eksluzive në paketat turistike mbi 5 ditë.
Përfito 300 lekë zbritje nga vlera totale e udhëtimeve ditore.

C2 General

Discover
Albania
Jona Travel
Adrion
Albagame
Cineplexx
Cineplexx 2
Light Strike
BodyCode
Globe
SPAR
Merr Taxi
VODAFONE
Kolonat
Patinazh
Kinema 7D
Fit Express
Fit Express
Fit Express

Intersig

Max Optika

Krociere

Poligon

C2 General

Përfito 1000 lekë ulje nga vlera totale e udhëtimeve të fundjavës, 2-3 ditë.
Përfito 3000 lekë ulje nga vlera totale e tureve, 4 deri në 10 ditore.
10% ulje për çdo hotel dhe paketë të publikuar nga agjensia.
Përfto 10 Euro ulje në biletat e publikuara nga agjensia.
10% ulje në faturën totale.
10% ulje në faturën totale, promocioni përfshin të gjithë produktet përveç Konsole (si prsh XBOX) si
dhe transportin falas në të gjithë Shqipërinë.
Paguaj 1 biletë dhe merr të dytën falas cdo ditë të javës, duke përjashtuar pre-premierat dhe
vendet VIP.
Përfitoni një Popcorn dhe Pepsi Menu për vetëm 400 lekë.
Një lojë falas vetëm për ty.
Përfito 10% ulje në abonimin 3 mujor.
Përfito 10% ulje në abonimin 6 mujor.
Përfito 10% ulje në abonimin 12 mujor.
Përfito 15% ulje në Globe për produkte specifike të cilat kanë logon Vodafone.
Përfito 10% ulje në faturën totale për blerjet mbi 5.000 lekë në të gjitha pikat SPAR, duke
përjashtuar produktet që janë në ofertë.
Përfito 100 lekë ulje nëse udhëtimi kushton mbi 500 leke. Telefono në 08005555.
Përfito 2GB të vlefshme për 7 ditë.
Përfito 1GB e vlefshme për 7 ditë.
Përfito 300 minuta të vlefshme për 7 ditë.
Përfito 10% ulje në faturën totale.
Paguaj 1 merr të dytën falas çdo ditë të javës pranë Ring Center.
Paguaj 1 merr të dytën falas çdo ditë të javës pranë Ring Center.
Përfito 20% ulje abonimin 3 mujor në Fit Express pranë Ring Center.
Përfito 20% ulje abonimin 6 mujor në Fit Express pranë Ring Center.
Përfito 20% ulje abonimin 12 mujor në Fit Express pranë Ring Center.
Përfito 10% ulje në sigurimin e detyrueshëm i mjeteve motorrike (TPL).
Përfito 20% ulje në sigurimin KASKO te automjeteve.
Përfito 20% ulje në sigurimin e shëndetit në udhëtim.
Përfito 20% ulje në sigurimin e pronës.
Përfito 10% ulje në sigurimin e aksidenteve personale.
Përfito 20% ulje në faturën totale.
Përfito 350 euro ulje në udhëtimin tënd të rradhës. Vlera totale e udhëtimit duhet të jetë të paktën
1.500 euro.
Përfito 150 euro ulje në udhëtimin tënd të rradhës. Vlera totale e udhëtimit duhet të jetë të paktën
1.500 euro.
Përfito tarifën e regjistrimit falas.
Përfito 40% ulje në çdo gjuajtje.

