
KAVOS IR DOVANŲ KUPONAI

SVARBU! Dovanų siuntėjas ir gavėjas turi turėti CAFFEINE programėlę bei būti įvedęs savo telefono numerius
skiltyje „Nustatymai“              „Mano profilis“.

INFORMACIJA DOVANŲ KUPONŲ SIUNTĖJUI
1. KAVOS DOVANŲ KUPONUS rasite programėlės skiltyje „Kava dovanų“           „Karštos kavos“ ir „Šaltos kavos“. 
Paspaudę ant „Karštos kavos“ ar „Šaltos kavos“ pasirinkite:
    • norimą kavą iš meniu bei puodelio dydį (jeigu ši kava turi skirtingus dydžių pasirinkimus)
    • dovanos gavėjo telefono numerį ir spauskite mygtuką „Siųsti“. Norėdami dovanos gavėjui pranešti apie dovaną,
 išsiųskite trumpą ją SMS žinutę, kuri bus sugeneruota automatiškai. 

2. DOVANŲ KUPONUS rasite programėlės skiltyje „Kava dovanų“             „Dovanų kuponai“. 
Paspaudę ant „Dovanų kuponai“ pasirinkite:
     • kupono vertę – 5, 10, 20 Eur.
     • dovanos gavėjo telefono numerį ir spauskite mygtuką „Siųsti“. Norėdami dovanos gavėjui pranešti apie dovaną, 
išsiųskite trumpą ją SMS žinutę, kuri bus sugeneruota automatiškai. 
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INFORMACIJA DOVANŲ KUPONŲ GAVĖJUI
Dovanos siuntėjui išsiuntus automatiškai sugeneruotą trumpą ją SMS žinutę, būsite informuotas apie gautą kavos
puodelį ar dovanų kuponą. 

    • KAVOS KUPONUS rasite pagrindiniame programėlės lange, „Piniginės“ skiltyje po pagrindiniu lojalumo 
programėlės brūkšniniu kodu. Paspaudus ant kavos dovanų kupono atsidarys atskiras kupono langas, kuriame 
matysite kavos pavadinimą, dovanos siuntėją bei dovanos galiojimo laiką. Norėdami iškeisti kuponą į kavą, 
nuskenuokite brūkšninį kodą.

    •DOVANŲ KUPONUS rasite pagrindiniame programėlės lange, „Piniginės“ skiltyje po pagrindiniu lojalumo 
programėlės brūkšniniu kodu. Paspaudus ant dovanų kupono atsidarys atskiras kupono langas, kuriame 
matysite kupono vertę, dovanos siuntėją bei dovanos galiojimo laiką. Norėdami pasinaudoti 
kuponu spauskite „Aktyvuoti“ ir kuponas prisidės prie lojalumo pinigų. Kuponą galėsite panaudoti mūsų kavinėse, 
skenuodami pagrindinį lojalumo programėlės brūkšninį kodą.
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     • Gautą KAVOS KUPONĄ ir/arba DOVANŲ KUPONĄ rasite programėlės skiltyje „Kava dovanų“, po kuponų
pasirinkimais. Čia galėsite ne tik pažiūrėti kokius dovanų kuponus turite, bet ir gautus dovanų kuponus padovanoti 
kitiems. Paspaudus ant turimo kupono atsiras Jūsų adresatai. Pasirinkite dovanos gavėją ir spauskite mygtuką „Siųsti“. 
Norėdami dovanos gavėjui pranešti apie dovaną, išsiųskite trumpą ją SMS žinutę, kuri bus sugeneruota automatiškai.
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