Uponor & More
Velkommen til Uponors nye loyalitetsprogram

Nyhed

Optjen uPoints og bliv
belønnet! Gælder kun for
vores loyale installatører
Du har vist din tillid til os og vores produkter. Nu vil vi gerne
takke dig - med vores nye loyalitetsprogram Uponor & More.
Optjen uPoints, når du køber Uponor produkter og få dem
byttet til præmier fra det store udvalg.

Det er ganske enkelt:
www.uponor-more.dk
1. Registrering
	Du skal registrere dig for at kunne deltage i
loyalitetsprogrammet.
2. Indsamling af uPoints
	uPoint-kuponer er vedlagt i mange af vores nøgle
produkter. Det kan også være at kuponkoden
fremgår af etiketten på emballagen. Indtast den
unikke kuponkode på Uponor & More portalen
www.uponor-more.dk og fyld din uPoint-konto op.
Du kan også scanne kuponkoden med Uponor &
More App, som fås enten via App Store eller
Google Play.
3. Vælg din præmie
	Nu til den bedste del af Uponor & More
programmet. Når du har optjent uPoints nok, kan
de simpelthen ombyttes til præmier!
Rigtig god fornøjelse!

Find koden på etiketten på
emballagen
Hos Uponor er en bæredygtig fremtid altid højt prioriteret. Vi
mener, at selv små skridt kan gøre en stor forskel i forhold til det
grønne miljø. For at reducere mængden af papir, kan du på et
antal af produkterne finde uPoint-koden direkte på emballageetiketterne.
Ved at placere uPoint-koderne på etiketten gør vi det lettere for
dig: Du behøver ikke at søge efter kuponerne i emballagen mere.
For at tilføre uPoints til din konto har du et par muligheder:
Scan QR-koden med Uponor PRO App og din mobiltelefon eller
indtast koden manuelt i App’en eller på hjemmesiden.

1
Hent Uponor
PRO App

3 Placér etiketten foran

din smartphone - koden
scannes automatisk

2
Log ind under
“Uponor &
More” i Uponor
PRO App og
vælg “Indlæs
vouchersscan QR kode”

4 Etiketten kan også fjernes fra

emballagen så du kan scanne
eller indtaste koden, når du er
tilbage på kontoret

Alt hvad du behøver i én App: Uponor PRO App
Produktoplysninger, installationsanvisninger, nyheder, kort over
installatører og grossister, Uponor & More og meget mere!
Du kan downloade Uponor PRO App’en helt gratis.
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