Kushtet dhe Afatet Vodafone Happy
Vodafone Albania Sh.A (Vodafone ose Ne, VFAL përkatësisht) është një shoqëri aksionere e themeluar me
vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 25766, datë 10 Maj 2001, me seli në: Autostrada TiranëDurrës, Rr. “Pavarësia”, Nr. 61, Kashar, Tiranë, Shqipëri, me Nipt: K11715005L.
Këto Kushte dhe Afate përbëjnë të gjithë Marrëveshjen ndërmjet Jush, klient i Vodafone dhe Vodafone në
lidhje me përfitimet e dhuratave nga palët e treta bashkëpunëtore nëpërmjet Promocionit “Vodafone Happy”,
eksluzivisht në aplikacionin My Vodafone. Përfitimi i dhuratave të promocionit, nëpërmjet menu-së së
dedikuar në aplikacionin My Vodafone, është i mundur të bëhet vetëm sipas disa kushteve.
Të gjithë klientët me parapagesë Vodafone, do të përfitojnë nga ky promocion sipas kushteve të mëposhtme:
1. Klientët që kanë një paketë standarde 30 ditore aktive (Vodafone Talk, Vodafone Combo, Vodafone Z,
Vodafone Silver dhe/ose Vodafone Gold), një nga paketat javore Klienti duhet të hyjë në aplikacionin
My Vodafone dhë të klikojë menu-në Vodafone Happy për të marrë kuponat.
2. Për çdo palë të tretë, klientët do marrin një kod promocional, në formatin alfanumerik.
3. Vlefshmëria e çdo kodi promocional është 30 ditë nga momenti i marrjes së tij.
4. Kodi promocional që nuk përdoret brenda periudhës prej 30 ditësh, do të bëhet i pavlefshëm.
5. Nëse klientët me parapagesë aktivizojnë një paketë tjetër standarde 30-ditore në muajin pasardhës,
do të përfitojnë kode të reja promocionale për tu përdorur te secila palë e tretë bashkëpunëtore.
6. Klientët, me qëllim përfitimin e promocionit, duhet të paraqesin kodin promocional pranë cdo pikë
përfaqësuese të palëve të treta bashkëpunëtore.
7. Përfaqësuesi i shitjes së palëve të treta bashkëpunëtore kontrollon vlefshmerinë e kodit promocional,
dhe i ofron klientit Vodafone zbritjen/ofertën përkatëse.
8. Palët e treta bashkëpunëtore në promocion janë të përcaktuar në Shtojcën A.
9. Ky promocion fillon në 2 korrik 2018.
Të gjithë klienëtë më parapagesë që kryejnë një rimbushje online, do të mund të përfitojnë ulje sipas fashave
të rimbushjes online sipas tabelës së mëposhtme.

Vlera e rimbushjesh online
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Globe Albania promocioni

100 - 999 Leke

5%

1000-1999 Leke

10%

2000 < Leke

15%

Kuponi mund të përfitohet në momentin e një rimbushje të suksesshme Online
Mbase një rimushje të sukseshme kilenit do t’i shkoj një SMS që e infromon për kuponin fitues
Klienti do të drejtohet në My Vodafone me një link direkt.
Kuponi do të shfaqet tek të gjithë klientët që janë të loguar në My Vodafone.
Validiteti i kuponave është max 30 Ditë
Një MSISDN do të ketë të drejtë të përfitojë deri në 2 (dy) kupona në muaj.
Kuponat do të kenë ndryshime midis tyre si në permbajtje edhe në expiry date
Secilit kupon do t’i shfaqet validiteti.

 Klienti do të përfitoj uljen sipas kuponit që ai ka me vlerë në kupon, dhe nuk përfiton uljë më të
madhe.
 Klienti e përfiton vetëm uljet vetëm në produktet që përmbajnë shënim për Vodafone Happy.
 Nëse kuponi mban vlerë më të lartë se ulja e produktit, ai mund ta përdori, ndëersa nëse përmban
ulje më të vogël nuk e përfiton.
Të gjithë klientët Vodafone me paspagesë kanë të drejtë të përfitojnë nga ky promocion sipas kushteve të
mëposhtme:
1. Klientët me paspagesë duhet të akesojnë aplikacionin my Vodafone nëpërmjet menusë Business
LoungeKlientët me kontratë kanë gjithashtu promocione eksluzive vetëm për bizneset.
2. Vlefshëmëria e kodit promocional për klientët me paspagesë fillon në datën 1 të cdo muaji deri në
fund të tij.
3. Klientët, me qëllim përfitimin e promocionit, duhet të paraqesin kodin promocional pranë cdo pikë
përfaqësuese të palëve të treta bashkëpunëtore.
4. Përfaqësuesi i shitjes së palëve të treta bashkëpunëtore kontrollon vlefshmerinë e kodit promocional,
dhe i ofron klientit Vodafone zbritjen/ofertën përkatëse.
5. Palët e treta bashkëpunëtorë në promocion janë të përcaktuar në Shtocjën C.
6. Ky promocion fillon në 2 korrik 2018.
Kushtet dhe Afatet e mësipërme mund të jenë objekt i rishikimit në cdo kohë nga Vodafone Albania Sh.A. Ju
do të njoftoheni brenda një afati të arsyeshëm lidhur me këto ndryshime. Për informacion të detajuar vizitoni
faqen zyrtare të Vodafone Albania, dyqanet Vodafone, apo kontaktoni pa pagesë Shërbimin e Kujdësit ndaj
Klientit në 140 për klientët me parapagesë dhe 149 për klientët me kontratë.
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Shtojca A – Promocionet e Vodafone Happy
Happy

Promocioni/et

Detaje ( nëse ka)

Adrion

10% ulje në
faturën totale

Zbritje 10% nga fatura totale

Albagame

10% ulje në
fatrurën totale

Promocioni përfshin të gjithë
produktet përveç Konsole (si
prsh XBOX)si dhe transportin
falas në të gjithë shqipërinë.

Vodafone Combo
Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold

Ar&Lo

10% ulje

Ulja është eksluzive në paketat
turistike mbi 5 ditë

Vodafone Silver
Vodafone Gold

Cineplexx

1+1

Paguaj 1 merr të dytën falas
cdo ditë të javës

Kupon me Vlerë
300 lekë

Kuponi është i vlefshëm për tu
zbritur nga vlera totale e
udhëtimeve ditore.

Kupon me Vlerë
1000 lekë

Kuponi është i vlefshëm për tu
zbritur nga vlera totale e
udhëtimeve të fundjavës, 2-3
ditë.

Kluvi Discover
Albania
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Paketat që e përfitojnë
Vodafone Talk
Vodafone Combo
Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold

Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold
Vodafone Talk
Vodafone Combo
Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold
Paketat Javore
Vodafone Combo
Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold

Pikat
Teatri i Operës dhe baletit
Qëndra tregtare ETC
Në të gjitha pikat e
Albagame
Ose në kanalet dixhitale
apo website
www.albagame.al
Rr. Abdyl Frasheri 34,
Tiranë 1019
04 225 7903
www.udheto.com.al
Qëndra tregtare, Tirana
East Gate

Rruga Myslym Shyri
1001 Tirana, Albania
069 658 3870
www.discoveralbania.al

Kupon me Vlerë
3000 lekë

Kuponi është i vlefshëm për tu
zbritur nga vlera totale e
tureve, 4 deri në 10 ditore.

Vodafone Silver
Vodafone Gold

Go Kart Kartodrom

1+1

Kujdes rezervoni më përpara.
Bli një biletë dhe merr të dytën
falas

Vodafone Z
Vodafone Gold

Light Strike

1 falas

Një lojë falas

Mon Cheri

1+1

Proper Pizza

Kupon me Vlerë
200 lekë

Yougurteria

Jona Travel
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Bli një kafe dhe merr të dytën
falas. Prmocioni është
ekszluziv vetëm për kafe dhe
nuk përfshihen Cigare,
ushqime apo produkte qe nuk
janë të Mon Cheri.
Kuponi mund të përdoret në
rastet kur fatura me vlerë në
Pizza e kalon vlerën 800 ALL

Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold
Paketa javore
Vodafone Talk
Vodafone Combo
Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold
Vodafone Z

1+1

Kuponi me vler për cdo yogurt
të blerë, ti merr të dytin me një
shije FALAS.

Vodafone Talk
Vodafone Combo
Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold
Paketat Javore

10%

Ulje për cdo hotel dhe paketë
të publikuar

Vodafone Silver
Vodafone Gold

Kombinat, Vaqarr Rruga
Prushit
1021 Tirana, Albania
www.kartodrom3.al

Toptani Centre
Rr. Abdi Toptani, Tiranë
1001

Në të gjitha Pikat Mon
Cheri

Në të gjitha Pikat Proper
Pizza

Në të gjitha Pikat e
Yogurterisë

Rruga Abdyl Frasheri, Tiranë
068 603 3666
www.jona-travel.al/

Kupon me Vlerë
10 EUR
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Ulje vetëm për biletë të
publikuar

Vodafone Z
Vodafone Silver
Vodafone Gold

Shtojca C – Promocionet eksluzive Bsuiness Lounge
Business Lounge exclusive

Promocioni/et
25% ulje për sallat e konferencave

Hotel Adriatik

10% ulje në vlerë faturë në restorantet ILIRIA dhe APOLONIA
15% ulje në akomodimin e e hoteleve
30% ulje për sallat e konferencave

Mak Albania

50% ulje në palestër dhe pishinë nga e Hena deri të Prempte
40% ulje në palestër dhe pishinë gjatë fundjavave

Dajti Hotel Belvedere

Xheko Imperial

40% ulje për sallat e konferencave
Dhome konference FALAS, vetëm nesë paguhet mengjesi për të
gjithë pjesmarrësit.
Cocktaile me Cmim preferencial 500LEKE cdo ditë nga ora 17:00 ne
19:00
20% ulje në menu e Eventeve

Helios Catering
15% ulje në menutë egzistuese të Kateringut

Era Restaurant

Business Lunch
Perfito cmime ekskluzive per porosi ditore:
0-5 persona – 580 leke
6 - 10 persona 5 % ulje
11 - 16 persona 10 % ulje
me shume se 16 persona 15% ulje
Perfito cmime ekskluzive per abonime mujore:
0-5 persona – 470 leke
6 - 10 persona 5 % ulje
11 – 16 persona 10 % ulje
mbi 16 persona 15% ulje

Era Catering
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20% ulje ne menu ekskluzive per Business Lounge ose eksploro me
shume menu me 15% ulje gjate orarit 15:30 - 17:30.
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