
 
A Go!Store egy törzsvásárlói pénz-visszatérítési rendszer. 
Töltsd le ingyenes applikációnkat (Play Áruház, App Store, Windows 

Store) okos telefonodra és regisztrálj az itt látható QR kódok 
valamelyikének beolvasásával, vagy kérj egy ingyenes Go!Store 
műanyag kártyát bármely partnerüzletünkben. Az ingyenes 
csatlakozás lehetősége korlátozott számban érhető el. 
A regisztráció folyamatát itt is megnézheted: 
www.gostore.hu/vasarloi-video 

 

Hogyan működik? EGYSZERŰEN! 
A rendszer törzsvásárlójaként egy QR kóddal ajándékozunk meg. 
Ez a vásárlói kártyádon vagy okos telefonos alkalmazásodon 
keresztül elérhető. A jövőben ott vásárolj, ahol a Go!Store 
feliratot látod. A QR kódodat minden vásárlásod alkalmával 
mutasd fel, és mi pénzvisszatérítésben részesítünk! A QR kódon 
így összegyűjtött pénzed bármelyik Go!Store partnernél, 
bármikor és bármire levásárolható. Regisztrálj elektronikusan a 
Go!Store rendszerébe és 5 %-kal több visszatérítésben 
részesülsz. Ezen felül, ha másoknak is segítesz beregisztrálnia 
saját QR kódod továbbadásával, akkor az ő visszatérítésüktől 
függően még további 5% visszatérítést írunk jóvá elektronikus 
pénztárcádon. A folyamatosan bővülő elfogadóhelyek listáját a 
www.gostore.hu oldalon megtalálod. 

 

 
A Go!Store egy törzsvásárlói pénz-visszatérítési rendszer. 
Töltsd le ingyenes applikációnkat (Play Áruház, App Store, Windows 

Store) okos telefonodra és regisztrálj az itt látható QR kódok 
valamelyikének beolvasásával, vagy ha nincs okos telefonod, 
kérj egy ingyenes Go!Store műanyag kártyát tőlem. Az ingyenes 
csatlakozás lehetősége korlátozott számban érhető el. 
A regisztráció folyamatát itt is megnézheted: 
                          www.gostore.hu/vasarloi-video 
 
Hogyan működik? EGYSZERŰEN! 
A rendszer törzsvásárlójaként egy QR kóddal ajándékozlak meg. 
Ez a vásárlói kártyádon vagy okos telefonos alkalmazásodon 
keresztül elérhető. A jövőben ott vásárolj, ahol a Go!Store 
feliratot látod. A QR kódodat minden vásárlásod alkalmával 
mutasd fel, és mi pénzvisszatérítésben részesítünk! A QR kódon 
így összegyűjtött pénzed bármelyik Go!Store partnernél, 
bármikor és bármire levásárolható. Regisztrálj elektronikusan a 
Go!Store rendszerébe és 5 %-kal több visszatérítésben 
részesülsz. Ezen felül, ha másoknak is segítesz beregisztrálni a 
saját QR kódod továbbadásával, akkor az ő visszatérítésüktől 
függően még további 5% visszatérítést írunk jóvá elektronikus 
pénztárcádon. A folyamatosan bővülő elfogadóhelyek listáját a  
www.gostore.hu oldalon megtalálod.    
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