
Mida annavad ABC sooduskaardid?

ABC Sooduskaardi kasutaja saab tava hinnaga 
kaupadelt 3% soodustust ühe aasta jooksul.

ABC Hõbekaardi kasutaja saab tavahinnaga 
kaupadelt 5% soodustust ühe aasta jooksul.

ABC Kuldkaardi kasutaja saab tavahinnaga 
kaupadelt 10% soodustust ühe aasta jooksul.

Soodustus ei laiene kampaaniakaupadele, kõne- 
aja kaartidele, panditaarale ja tubaka toodetele. 
ABC Hõbe- ja Kuldkaardi soodustus kehtib  
ostudele, mille suurus on vähemalt 10 euro

Kus kehtivad ABC sooduskaardid?

ABC sooduskaardid kehtivad Delice toidu-
poodides Viimsi ja Pärnu Keskuses, Solarise 
toidupoes ja Comarketi kauplustes.

Millised on ABC sooduskaartide  
aastatasud?

ABC Sooduskaardi aastatasu on 3 €. 
ABC Hõbekaardi aastatasu on 10 €. 
ABC Kuldkaardi aastatasu on 50 €. 

Kuidas ABC sooduskaarte saada?

ABC sooduskaarte saab taotleda  
www.abccom.eu iseteeninduskeskkonas või 
kauplustes kohapeal. Kaart saadetakse kliendile 
postiga koju 2 nädala jooksul.  

ABC  
sooduskaartide  
tingimused

ABC sooduskaardid on personaalsed. Kaarte 
väljastatakse ainult füüsilisele isikule, juriidilistele 
isikutele kaarte ei väljastata.

Millised võimalused on olemas olevate 
ABC sooduskaartide aasta tasu  
maksmiseks?

ABC sooduskaartide aastatasu on võimalik 
maksta www.abccom.eu iseteenindus portaalis 
või kauplustes kohapeal. Soodustingimusel on 
võimalik kaardi aasta tasu maksta 1 kuu enne 
kaardi kehtivuse lõppemist kaardiportaalis  
www.abccom.eu. 4 aastat kasutatud kaardi  
aastatasu maksimisel, saadame teile koju uue 
ABC sooduskaardi.

ABC sooduskaardi kasutamine

Kaart tuleb esitada klienditeenindajale enne ostu 
sooritamist. Kaart on personaalne ning mõeldud 
kasutamiseks ainult selle omanikule. Soodus-
kaardi omaniku kontrollimiseks on teenindajal 
õigus paluda kaardi kasutajalt isikut tõendavat 
dokumenti. Kaardi kaotamisest, vargusest või 
kasutuskõlbmatuks muutumisest palume teatada 
läbi iseteeninduskeskkonna www.abccom.eu, 
e-posti aadressil info@abccom.eu või helistades 
telefonil 650 5505.

Kaotatud, varastatud või rikutud sooduskaardi 
asendamine on tasuta. Asenduskaart kehtib 
asendatud kaardi kehtivusaja lõpuni.

Abc Supermarkets AS-il on õigus muuta ühepoolselt kaardi kasutamise ja soodustuste andmise tingimusi, teavitades sellest 1 kuu ette ise-
teeninduskeskkonnas www.abccom.eu, ettevõtte koduleheküljel ja kauplustes.
Sooduskaardi taotlemisel esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates 
tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks, pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks  
ja sooduskaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks.

Andmete vastutav töötleja on Abc Supermarkets AS (registrikood 10714195, Ädala 1 a, 10614 Tallinn). 


