Jeszcze lepsze oferty na Willys Plus
Willys Plus to trochę więcej niż Willys — i to po ni ższych cenach. Będąc klientem
Willys Plus, zrobisz jeszcze lepsze zakupy, a jednocześnie ułatwisz sobie życie.
Dołączając do Willys Plus, co tydzień otrzymasz jeszcze więcej korzystniejszych
ofert zarówno od Willys, jak i od Willys Hemma. Niskie ceny stają się jeszcze niższe!
Im więcej zrobisz u nas zakupów, tym więcej otrzymasz promocji — na przykład
spersonalizowanych ofert i innych niespodzianek.
Czy aby zostać klientem Willys Plus trzeba wnieść jakąś opłatę?
Nie, jest to całkowicie bezpłatne.
Kto może zostać klientem Willys Plus?
Klientem Willys Plus może być każdy, kto ukończył 18 lat.
Czy konieczny jest szwedzki numer ubezpieczenia społecznego?
Nie, aby zostać klientem Willys Plus, nie musisz mieć szwedzkiego numeru
ubezpieczenia społecznego. Ale jeśli go nie masz, nie będziesz mógł zalogować się
na naszej stronie internetowej lub w aplikacji. Zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta
pod numer 0771 71 70 00 lub wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny w naszych
sklepach, jeśli chcesz ubiegać się o członkostwo Willys Plus bez numeru
ubezpieczenia społecznego.
Jak zostać klientem Willys Plus?
Jeśli masz szwedzki numer ubezpieczenia społecznego, najprostszym sposobem
ubiegania się o członkostwo Willys Plus jest zgłoszenie na stronie willys.se/anslut.
Jeśli masz smartfon, możesz po prostu pobrać naszą aplikację. Willys Plus i tam
złożyć wniosek. Oczywiście, w każdym z naszych sklepów zawsze możesz uzyskać
pomoc. Zapraszamy również do telefonicznego kontaktu z naszym Biurem Obsługi
Klienta pod numerem 0771 71 70 00. Z przyjemnością pomożemy!
Czy muszę pokazać kartę Willys, aby robiąc zakupy, uzyskać rabaty?
Nie, nie musisz nawet mieć nowej karty w swoim portfelu. Aby skorzystać z
dostępnych ofert, wystarczy po prostu pokazać przy kasie dowód osobisty lub podać
swój numer ubezpieczenia społecznego. Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie zakupy,
możesz połączyć kartę Visa lub MasterCard bezpośrednio z Willys Plus. Po
wykonaniu tej procedury wszystkie promocyjne rabaty będć automatycznie
uwzględniane przy kolejnych zakupach, gdy będziesz płacić powiązaną kartą.
Możemy pomóc w połączeniu Twojej karty z Willys Plus przy kasie.
W jaki sposób mogę się dowiedzieć, jakie są moje oferty Willys Plus?
Ogólne promocje Willys Plus znajdziesz co tydzień w naszych ulotkach, a także za
pośrednictwem aplikacji i na willys.se. Oferty te są również oznaczone żółtymi
symbolami Willys Plus w sklepie. Twoje osobiste promocje nie są jednak
oznakowane ani w sklepie, ani na ulotkach. Aby je obejrzeć, musisz zalogować się
na willys.se lub w aplikacji Willys Plus.

