
Návod na registraci na merXu a získání bonusu

Díky naší spolupráci s portálem merXu.com a na základě Vaší objednávky u 
společnosti PROTEC plus máte nárok na tyto bonusy:

BONUS 1 - Bonus 50% z hodnoty Vašeho prvního nákupu do 30. 4. 2022! 
 Maximální výše bonusu je 12 000 Kč (více informací na merxu.com)
* 1. nákup - je potřeba provést nákup za minimálně 6 000 Kč bez DPH (bez nákladů na přepravu)

* 2. nákup – hodnota druhého nákupu by měla být minimálně stejná jako hodnota bonusu, který si chcete 
  nechat vyplatit
* nahrát faktury do uživatelského účtu “Moje merxu” – Propagační akce
* v uživatelském účtu na merXu přidejte číslo Vašeho bankovního účtu, na který chcete vyplatit bonus
* bonus Vám bude vyplacen po nahrání 2. faktury za Váš nákup na merXu

BONUS 2 - Cashback na další objednávky do 30. 6. 2022 (více informací na 
merxu.com)
* nakupte za minimálně 6 000 Kč bez DPH, za každou fakturu a další nákup získáte kredit na Váš 

   virtuální účet ! Nakupujte, nahrávejte faktury a vybírejte nashromážděné peníze.
   Po nahrání nové faktury za další nákup si můžete vybrat bonus v odpovídající hodnotě.
* Po nahrání první faktury v této akci obdržíte jednorázově navíc bonus ve výši 1 100 Kč, který si lze 
   nechat vyplatit po provedení dalšího nákupu.
* Hodnota nákupů se během trvání této promo akce sčítá.
* Maximální částka, kterou od nás můžete získat, činí 44 300 Kč.

1. krok - Registrace na merXu

Otevřete registrační formulář na domovské stránce merxu.com
Vyplňte údaje - zejména email, telefon název firmy (jméno živnostníka) a IČO. 

Do kolonky “Doporučil” vyplňte kód AR4I3Y
Jedná se o bezplatnou registraci bez jakéhokoliv závazku.
Pokud potřebujete poradit nebo něco zkonzultovat volejte +420 777 122 200 nebo +420 739 473 770
Po vytvoření registrace Vám přijde email s předmětem “Vítejte na merXu!”. V něm klikněte na tlačítko 
AKTIVOVAT ÚČET a vytvořte si heslo pro přístup do merXu.


