A venit primavara!
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A venit primavara, dragilor, iar perioada concediilor se apropie
vertiginos. Toti avem planuri mari, dar se intampla mai mereu ca
bugetul sa nu sa fie exact cat ne-am dori. Alpha Bank ne intinde o
mana de ajutor prin intermediul cardurilor de cumparaturi Alpha
Card Visa Credit (se adreseaza persoanelor tinere si/ sau familisti
cu venituri medii) si Alpha MasterCard Credit (se adreseaza
persoanelor tinere si familii cu venituri medii spre mari), acestea
fiind acceptate atat la noi in tara, cat si oriunde in
strainatate. Folosind acest tip de carduri, fie la shopping, la
plata facturilor, la alegerea cadourilor sau a vacantelor, veti
beneficia de multe avantaje si in acelasi timp veti avea ocazia sa
castigati si niste premii frumoase!!!

Avantaje carduri:
– 0% comision pentru toate platile cu cardul la comerciantii din
Romania si strainatate;
– 0% dobanda pentru toate platile cu cardul la comercianti, oriunde
in lume daca rambursezi toata suma datorata pana la data scadenta;

– perioada de gratie de pana la 55 de zile;
– suma minima de rambursat lunar este de doar 2,5% din suma
utilizata (minim 10 lei) plus toate dobanzile si comisioanele
aferente;
– beneficiezi gratuit de serviciul “Verified by Visa” ce iti
asigura protectie suplimentara la tranzactii online. Activeaza
acest serviciu rapid si vei primi o parola unica de autentificare
suplimentara pentru cumparaturile pe Internet
– până la 12 rate cu 0% dobândă la comercianţii parteneri.
– Rate Oriunde în Lume, 3, 6, 9 sau 12 rate pentru orice tranzacţie
în România sau în străinătate;
– reduceri de până la 50% în magazinele partenere.

Cum puteti castiga:
– completeaza formularul pentru unul dintre cele doua carduri
prezentate mai sus, la aceasta adresa: Alpha Bank
– respecta regulamentul concursului
Perioada de desfasurare a campaniei: 28.04.2015-24.05.2015, ora 12
PM, ora Romaniei.
Premii: 3 vouchere de cumparaturi, fiecare în valoare de 100 lei,
la Baneasa Shopping City.
Mentionez ca nu sunteti obligati sa aplicati pentru unul dintre
cele doua carduri, ci doar sa completati formularul care va asigura
intrarea in concurs.
Toti clientii care isi iau un card nou pana la sfarsitul campaniei
(20.06) intra automat intr-un concurs pentru una din cele 30 de
tablete Samsung, daca se afla in primii 30 care fac cele mai multe
tranzactii pana la 31.07.2015
Stabilirea castigatorilor se va face prin tragere la sorti, pe
site-ul random.org pana la data de 25.05.2015

Va urez succes!!!
UPDATE: Castigatorii voucherelor au fost desemnati:

Ii rog pe castigatorii concursului „Alpha Bank”, mai precis pe DIMA
PETRICA si LILEA IONUT SORIN sa contacteze organizatorii sau pe
mine, la adresa de e-mail: arualsv@gmail.com, in vederea ridicarii
voucherelor.
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