
Willys Plus ile alışveriş fırsatları artık daha cazip 
 
Willys Plus size Willys fırsatlarından biraz daha fazlasını daha düşük bir fiyata 
sunuyor. Willys Plus müşterileri hayatlarını kolaylaştırırken daha cazip alışveriş 
fırsatlarından yararlanabilecekler. Willys Plus müşterisi olduğunuzda hem Willys hem 
de Willys Hemma’da her hafta daha çok ve daha iyi fırsatlar yakalayacaksınız. 
Üstelik ne kadar fazla alışveriş yaparsanız o kadar daha fazla size özel fırsatlar ve 
buna benzer sürprizlerle karşılaşacaksınız.  
 
Willys Plus müşterisi olmanın bir ücreti var mı?  
Hayır, hiçbir ücreti yok.   
 
Kimler Willys Plus müşterisi olabilir?  
18 yaşın üzerindeki herkes Willys Plus müşterisi olabilir.   
 
İsveç sosyal güvenlik numarasına sahip olmam gerekir mi? 
Hayır, Willys Plus müşterisi olmak için ìsveçsosyal güvenlik numarasına sahip 
olmanız gerekmez. Ancak, bu numara olmadan internet sitesine veya uygulamaya 
giriş yapamazsınız. Sosyal güvenlik numarası olmadan Willys Plus müşterisi olmak 
için başvurmak istiyorsanız lütfen 0771 71 70 00 numaralı telefondan Müşteri 
Hizmetleri Merkezimizi arayın veya mağazalarımızda bulunan başvuru formunu 
doldurun. 
 
Nasıl Willys Plus müşterisi olabilirim? 
isveçsosyal güvenlik numaranız varsa, Willys Plus müşteri olmak için başvurmanın 
en kolay yolu willys.se/anslut adresine gitmek. Akıllı telefonunuz varsa Willys Plus 
uygulamamızı indirerek kolayca başvurabilirsiniz. Başvurunuzu elbette 
mağazalarımızda da yapabilirsiniz. Ayrıca, 0771 71 70 00 numaralı telefondan 
Müşteri Hizmetleri Merkezini aradığınızda da sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyacağız. 
 
Alışveriş yaparken indirimlerden faydalanmak için Willys kartı göstermem 
gerekiyor mu? 
Hayır, kartınızı cüzdanınızda taşımanıza bile gerek yok. Size sunulan fırsatlardan 
yararlanmak için tek yapmanız gereken ödeme yaparken kimliğinizi göstermek ya da 
sosyal güvenlik numaranızı söylemek. Visa veya MasterCard’ınızı Willys Plus 
hesabınıza bağlayarak işinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Böylelikle, bağlantılı kartla 
ödeme yaptığınızda size özel tüm indirimler bir sonraki alımlarınıza otomatik olarak 
yansıtılacak. Kasaya geldiğinizde Willys Plus hesabınızı kartınıza bağlamanız için biz 
yardımcı olabiliriz.  
 
Bana özel Willys Plus tekliflerinden nasıl haberdar olacağım? 
Genel Willys Plus teklifleri el ilanları, uygulamamız ve willys.se sitesi yoluyla her hafta 
bildirilmektedir. Bu teklifler mağazalarda sarı Willys Plus etiketleriyle işaretlidir. 
Ancak, size özel teklifler mağazalarda veya el ilanlarında belirtilmez. Bunları görmek 
için willys.se ya da Willys Plus internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. 
  
 


