
PO CO DALEJ
TRACIĆ PIENIĄDZE?
Nadchodzi wee. Pierwszy system 
bonusowy, dzięki któremu można 
oszczędzać pieniądze podczas 
codziennych zakupów i w wielu 
sklepach internetowych.

Osoba do kontaktu

weeCONOMY AG • Burgstraße 8 • CH-8280 Kreuzlingen
info@wee.com • www.wee.com

ZAREJESTRUJ TERAZ 
SWOJĄ WEECARD 
I KORZYSTAJ!
Za pośrednictwem strony internetowej:

 Przejdź na stronę www.wee.com 
 Prosimy zarejestrować się na stronie startowej
 Prosimy podać w trakcie rejestracji numer karty wee

Za pośrednictwem aplikacji:

 Pobierz aplikację z Google Play lub App Store

 Prosimy o rejestrację oraz o podanie w trakcie procesu  
      rejestracji numeru karty klienta

www.wee.com

 Pieniądze zamiast punktów 1 

 wee można wypłacać1 lub rozliczać

 Oszczędzają Państwo lokalnie i online

 Każde wee ma wartość 1 euro 2

ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ Z WEE. 
Z KARTĄ WEECARD, WEEAPP 
LUB ONLINE.



Dzięki wee oszczędzają
Państwo lokalnie.

Dzięki wee oszczędzają
Państwo online.

Dzięki wee oszczędzają Państwo
wygodnie. Przy użyciu

weeCard, weeApp lub naszej
strony internetowej.

JEST WIELE SYSTEMÓW
BONUSOWYCH.
WEE JEST INNY.

SYSTEM BONUSOWY, W KTÓRYM 
OTRZYMUJĄ PAŃSTWO PIENIĄDZE 
ZAMIAST PUNKTÓW.1 

1) we współpracy z bankiem partnerskim
2) zależnie od waluty krajowej

To proste: Podczas wszystkich zakupów zbierane jest wee. 

Już teraz w wielu lokalnych sklepach handlu detalicznego 
w 18 krajach oraz w wielu znanych sklepach internetowych.

wee można od razu rozliczyć przy każdym zakupie lub 
możemy je wypłacić.1

Przy czym jedno wee odpowiada równowartości 1 euro.2

wee jest systemem bonusowym, w którym nie określono 
z góry, co otrzymają Państwo na koniec. Czy to toster czy 
też zestaw noży.

W przypadku wee decydują Państwo sami. Nazywamy to 
„nową wolnością przy oszczędzaniu”.

Wskazówka: wee startuje jesienią 2016, a oferta jest 
dostępna tylko w wybranych punktach handlowych. 
Już dziś mogą Państwo wykorzystać online korzyści 
płynące z wee.

MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER.
wee funkcjonuje już w 18 krajach i nadal będzie się 
rozrastać. Mogą Państwo oszczędzać nawet na urlopie.

MOBILNOŚĆ.
Z wee zawsze otrzymują Państwo na swojego smartfona
interesujące oferty od partnerów wee znajdujących
się w pobliżu i mają wszystkie funkcje wee w zasięgu ręki.

ELASTYCZNOŚĆ.
Niezależnie od tego, czy korzystają Państwo z weeCard 
czy weeApp, zyskują Państwo tak samo.

DŁUGA WAŻNOŚĆ.
Zebrane wee przepadają dopiero po 36 miesiącach. 

WEECHARITY.
wee angażuje się w społeczne projekty pomocy na
rzecz pokrzywdzonych dzieci. Państwo także mogą
pomóc i wydawać zebrane punkty wee na weeCharity.

PRZEGLĄD.
W dowolnym momencie można sprawdzić swoje
osobiste konto wee, jego stan oraz przegląd transakcji.

GOTÓWKA.
Można w dowolnym momencie wypłacić swoje wee.1

NIŻSZE CENY.
wee może być rozliczane podczas zakupu.
Dzięki temu oszczędzają Państwo już przy kasie.

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW.
Udział jest zupełnie bezpłatny.

ZAKUPY W INTERNECIE.
Zakupy z wee u znanych sklepów internetowych, 
poprzez naszą platformę online.

wee to pierwszy sytem bonusowy, w ktorym otrzymujecie 
Państwo korzyści również w piekarni za rogiem,
czy u fryzjera, albo w wielu sklepach internetowych.

WSZYSTKIE KORZYŚCI 
WEE W SKRÓCIE.
„Nowa wolność przy oszczędzaniu”
sprawia, że każdy zakup zyskuje 
dodatkową wartość.


