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KULÜP Kart’ın fırsatlarla
dolu dünyasıyla tanışın!
Ev ve yaşama dair fikir ve önerilerle
binlerce çeşit ürünü sizlerle buluşturan
Paşabahçe Mağazaları, KULÜP Kart ile
ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.
Paşabahçe KULÜP üyesi olarak siz de
mağazalarımızda yapacağınız nakit ve
kredi kartıyla tek ödeme alışverişlerinizden
puan kazanabilir, sunacağımız özel
kampanyalardan KULÜP Kart ayrıcalığı
ile ilk siz haberdar olabilir, yine size
özel dönemsel kampanyalardan
faydalanabilirsiniz.
KULÜP Kart’ın ayrıcalıklı dünyasında
yer almak için hemen
www.pasabahcekulup.com üzerinden
başvuru yapabilirsiniz.
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Neden KULÜP Kart’lı
olmalıyım?
• Sizlerle kolay ve hızlı iletişim
kurabilmemiz için sizleri KULÜP Kart
dünyasına davet ediyoruz.
• KULÜP Kart üyesi olan sınırlı sayıdaki
siz özel müşterilerimize ayrıcalıklar
sunuyor ve yeniliklerden ilk
önce sizlerin haberdar olmasını
sağlıyoruz.
• KULÜP Kart nakit ve kredi kartıyla
tek ödeme alışverişlerinizde sizlere
%5 puan kazandırıyoruz.

Üyelik
pasabahcekulup.com üzerinden
başvuru yaparak
siz de hemen KULÜP Kart
ayrıcalıklarından yararlanmaya
başlayabilir ya da satış
danışmanlarımızın desteğiyle
mağazalarımızdan başvurunuzu
gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan sorular

1TL

KULÜP Puanınızı; başvurunuz sırasında
SMS ile size iletilen üye giriş şifreniz ile
pasabahcekulup.com üzerinden ya da
mağazalarımızdan öğrenebilirsiniz.

• Nasıl KULÜP Puan kazanırım?
Paşabahçe Mağazaları’ndan KULÜP
Kart’ınız ile yapacağınız nakit ve kredi
kartıyla tek ödeme alışverişlerinizden
%5 puan kazanırsınız. Kazandığınız
KULÜP Puanlar 24 saat içerisinde
kartınıza tanımlanır.

• KULÜP Kart avantajlarından nasıl
faydalanırım?
Paşabahçe KULÜP başvurunuz
sırasında bizimle paylaştığınız cep
telefonu numaranızı kasada belirterek
KULÜP Kart kampanyalarından
faydalanabilirsiniz

• 1 Puanın değeri nedir?
Biriktirilen her 1 KULÜP Puan,
1 TL değerindedir.
• KULÜP Puanlarımı nasıl harcayabilirim?
KULÜP Kart ile yapılan alışverişlerle
biriktirilen puan tutarı toplam 50 TL’ye
ulaştığı zaman dilediğiniz mağazada
harcayabilirsiniz. 50 TL tutarına ulaşan
puanlarınızı, geçerlilik süresi içinde,
dilediğiniz zaman, dilediğiniz miktarlarda
harcayabilirsiniz. KULÜP Kart’ınız ile bir kere
50 TL puan biriktirmiş olmanız yeterlidir, bir
daha bu tutarı biriktirmenize gerek kalmadan
kazanılan puanlarınızı kullanabilirsiniz.
• KULÜP Puanlarımın son kullanma
tarihi nedir?
Kazandığınız KULÜP puanlar yıl sonunda
geçerliliğini yitirecektir.
Ne kadar KULÜP Puanım olduğunu nasıl
öğrenebilirim?
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• Üye olduktan sonra kişisel bilgilerimi
değiştirebilir miyim?
Başvurunuz sırasında bizimle
paylaştığınız kişisel bilgilerinizi ve
iletişim izinlerinizi
www.pasabahcekulup.com
üzerinden görüntüleyebilir ve
güncelleyebilirsiniz.
• Şifremi unuttuğumda nasıl üye girişi
yapabilirim?
Üye girişi şifrenizi
www.pasabahcekulup.com
üzerinden “Şifremi Unuttum” butonu
ile SMS olarak öğrenebilirsiniz.
Soru ve önerileriniz için;
0850 222 19 35 numaralı telefon ya da
musterihizmetleri@pasabahce.com
üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

