Kushte dhe afate specifike të promocionit të shpërblimit nga Vodafone Albania dhe CocaCola Bottling Shqipëria Sh.p.k
Këto Kushte dhe Afate përbëjnë të gjithë Marrëveshjen ndërmjet Jush, klient i Vodafone dhe Vodafone në
lidhje me përfitimet nga Promocioni i Verës “Coca -Cola”, eksluzivisht në aplikacionin My Vodafone app
dhe JUTH app. Përfitimi i dhuratave të promocionit, nëpërmjet menu-së së dedikuar në aplikacionin My
Vodafone dhe JUTH app, është i mundur të bëhet vetëm sipas disa kushteve.
1. Coca-Cola Bottling Shqipёria Sh.p.k., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar themeluar dhe që ekziston
sipas ligjeve Shqipëtare, krijuar me Vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr 5298 datë
26.06.1993, me seli në adresën: Rr. Kombëtare Tiranë - Durres, km 5, Kashar, Tiranë P.O BOX nr.2939,
Shqiperi, rregjistruar në Tiranë me Numër NIPT-i: J61901061H.
2. Vodafone Albania Sh.A., shoqëri aksionëre e themeluar dhe që ekziston sipas ligjeve Shqipëtare, krijuar
me Vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 25766, datë 10 Maj 2001, me seli në: Autostrada
Tiranë - Durrës, Rr. Pavarësia, Nr. 61, Kashar, Tiranë, Shqipëri, me NIPT: K11715005.
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Të gjithë klientët Vodafone që blejnë produktet Coca-Cola; Coca-Cola Zero; Fanta Orange; Fanta
Exotic në shishe qelqi 0.25L, kanace 0.33L dhe shishe plastike 0.5L të tregtuar nga CCBS gjatë
kohëzgjatjes së promocionit do të kenë të drejtë të shpërblehen sipas përshkrimit që shfaqet në
paketimet promocionale, si më poshtë:
o 500 MB bonus interneti të vlefshëm për 24 orë.
Ky promocion do të jetë i vlefshëm nga data 1 Korrik 2019 deri më 9 Shator 2019.
Në secilin paketim promocional do të gjendet një kod unik 8 shifror.
Klientёt do tё aktivizojnё bonuset pёrmes njё Aplikacionit My Vodafone app dhe Juth app. Klientёt
do tё kenё mundёsinё qё me aksesimin e kёtyre aplikacioneve tё kenё udhёzimet e sakta se ku
mund tё fusin kodin e gjendur tek produktet e CCBS. Pas futjes së kodit të saktë alfanumerik me 8
karaktere të gjetur nën tapë për produktet Coca-Cola shishe plastike 0.5L, shishe qelqi 0.25L dhe
kanace 0.33L, Coca-Cola Zero shishe plastike 0.5L, shishe qelqi 0.25L dhe kanace 0.33L, Fanta
Orange shishe plastike 0.5L , shishe qelqi 0.25L dhe kanace 0.33L, Fanta Exotic shishe plastike
0.5L, shishe qelqi 0.25L dhe kanace 0.33L, ata do të përfitojnë bonusin 500MB.
Me futjen e kodit, sistemi do të kthejë përgjigjen se kodi eshtë i rregullt apo jo dhe se MB janë
kredituar.
Klientët kanë mundësinë të përfitojnë deri në 2 bonuse prej 500 MB gjatë kohëzgjatjes së
promocionit, cdo muaj.
Nëse një klient përfiton një bonus prej 500 MB dhe një ditë më pas sërish një bonus tjetër prej
500MB, bonusi i dytë do të mbivendoset ndaj bonusit të parë dhe data e vlefshmërisë do të shtyhet
në përputhje me bonusin e dytë.
Bonusi i përfituar ne MB do të ketë përparësi ndaj të gjithë paketave 4-javore, javore dhe ditore, dhe
më pak prioritet ndaj bonuseve të SHAKE.



Kontrolli i balancës mund të bëhet duke dërguar një SMS me text bosh tek 131, nga aplikacioni My
Vodafone/JUTH ose nga menuja #123#.




Tarifimi i internetit bëhet me intervale cdo 10 KB.
Bonusi 500MB nuk eshte i vlefshem në roaming.

Loja promocionale “Promocioni Veror” - Shorteu
Gjatё kёsaj periudhe do tё zhvillohet edhe njё lojё promocionale “Promocioni Veror” e cila synon tё
pёrzgjedhё cdo javё 1 Klient fitues dhe ta shpёrbleje atё me njё dhuratё vendosur nga CCBS (Coca – Cola
Bottling Shqipёria).











Promocioni “Promocioni Veror” do të zhvillohet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
Promocioni “Promocioni Veror do të zhvillohet duke filluar nga data 01 Korrik deri në 09 Shtator
2019.
Mund të marrin pjesë në promocion “Coca-Cola Promocioni Veror 2019” të gjithë personat fizikë
me rezidencë të përhershme në Republikën e Shqipërisë, të cilët, që prej datës 1 Korrik 2019 deri
në 9 Shtator 2019 , blejnë produktet Coca-Cola shishe plastike 0.5L, shishe qelqi 0.25L dhe
kanace 0.33L, Coca-Cola Zero shishe plastike 0.5L, shishe qelqi 0.25L dhe kanace 0.33L, Fanta
Orange shishe plastike 0.5L , shishe qelqi 0.25L dhe kanace 0.33L, Fanta Exotic shishe plastike
0.5L, shishe qelqi 0.25L dhe kanace 0.33L të tregtuar nga CCBS, nëse janë mbi 18 vjeç dhe janë
abonentë të kompanisë Vodafone Albania.
Për të marrë pjesë në promocionin “Promocioni Veror dhe për të fituar çmimet e vëna në
dispozicion nga CCBS, pjesëmarrësit duhet të ndjekin udhёzimet vijuese në produktet e
përcaktuara në këtë rregullore:
o konsumatori duhet tё fusi kodin e saktё alfanumerik me 8 karaktere tё gjetur nёn tapё pёr
shishet plastike 0.5L, nёn etiketё pёr shishet e qelqit 0.25L dhe nёn hapёsen e kanaces
pёr paketimet 0.33L, nё aplikacionet My Vodafone dhe Juth. Kodet janё unike dhe
regjistrohen vetёm njё herё nё sistem.
Me kёtё mёnyrё konsumatorёt do tё kenё mundёsi tё fitojnё menjёherё 500MB si dhe tё marrin
pjesё ne shorteun pёr tё fituar njё Samsung Galaxy S10 dhe cdo dy javё dhuratё surprizё (Vodafone
Connected Watch).
Nga data 08 Korrik deri nё 09 Shtator, cdo ditё tё hёnё ora 11:00 do tё hidhet shorteu pёr tё fituar
njё Samsung Galaxy S10 dhe cdo dy jave dhuratё surprizё (Vodafone Connected Watch).
Pёrzgjedhja rastёsore nё mёnyrё automatike e klientёve fitues do tё bёhet pёrmes aplikacionit tё
krijuar posacёrisht nga departamenti i Teknologjisё sё Vodafone Albania.
Fituesit e aparateve celulare Samsung Galaxy S10 dhe Vodafone Connected Watch do tё tёrheqin
cmimin pranё zyrave tё CCBS, Autostrada TR-DR, km5, Kashar, Tiranё brenda 10 ditёsh nga marrja
e njoftimit.

Pjesёmarrёs nё Lojёn promocionale “Promocioni Veror” do tё jenё tё gjithё klientёt qё kanё pёrfituar
500MB bonus internet gjatё periudhёs respektive.
Hedhja e shorteut për lojën promocionale do të bëhet 10 (dhjetё) herë nё varёsi tё periudhes kohore tё
lojёs promocionale. Pra nё total do tё shpёrblehen 10 fitues, 1 pёr cdo javё, cdo tё Hёnё. Numrat qё kanё
tё drejtё tё marrin pjesё nё shorte cdo tё hёnё do tё jenё kodet e llogaritura nga e Hёna e javёs paradhёse
ora 00:01 deri tё Dielёn ora 23:59.
Pёr mё shumё detaje mbi promocionin veror “Loja promocionale ‘Promocioni Veror’” vizitoni faqen zyrtare
te CCBS, http://www.ccbs.al.
Kushtet dhe Afatet e mësipërme mund të jenë objekt i rishikimit në cdo kohë nga Vodafone Albania Sh.A.
gjatë kohëzgjatjes së promocionit. Për informacion të detajuar vizitoni faqen zyrtare vodafone.al, dyqanet
Vodafone, apo kontaktoni pa pagesë Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit në 140.
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