
КАКО ДА КУПАМ ВАУЧЕР НА  

KUPINAPOPUST ? 

Почитувани, 

• За да купите ваучер преку 

Kupinapopust не е потребно да се 

регистрирате. 

• Ние го правиме автоматски тоа за 

вас по Вашиот прв купен ваучер. 
 

 

 

 



• Адекватна понуда според Вашиот 

интерес можете да изберете со 

помош на категориите кои ги нудиме 

 

 

 



• Доволно е да кликнете било каде 

на понудата како би ги виделе 

деталните информации. 

• Во деталите на понудата може да 

прочитате: 

Што добивате? 

 
Каде се наоѓа давателот на услугата? 

 
Кои се условите за искористување на 

ваучерот? 

 
Опис на фирмата која ја продава 

услугата / производот 

 
 

 

 



 

За купување на ваучерот потребно е 

да кликнете на полето  

 
Одбирате колку ваучери сакате да 

купите и го внесувате Вашиот е-маил. 

ВНИМАВАЈТЕ 

при внесување на е-маилот затоа 

што доволно е една буква или знак 

да погрешите и ваучерот да се 

испрати на погрешна е-маил адреса. 

 

 

                                



Доколку сте наш верен корисник и 

имате освоено kupinapopust поени 

имате можност истите да ги 

искористите избирајќи колку поени, 

поточно денари сакате да 

искористите. Колку поени / денари 

ќе изберете за толку ќе ви се намали 

сумата за исплата. 

 

 

                                



Имајте на ум дека дека полето за 

избор на поените е видливо само 

доколку сте најавени со Вашиот 

kupinapopust е-маил / профил. 

Доколку се најавувате со facebook 

внимавајте е-маилот со кој се 

најавувате на facebook да е ист со  

е-маилот / профилот на кој ги имате 

kupinapopust поените. 

 

 

 



По изборот на бројот на ваучери и 

внесување на Вашиот е-маил 

продолжувате кон делот за плаќање. 

 

 

 

 

 

 



Го внесувате бројот на Вашата 

платежна картичка, Вашето Име и 

Презиме, рокот на важноста на 

картичката како и сигурносниот 

CVV/CVC код кој се наоѓа на задната 

страна од Вашата картичка 

(последните три бројки). 

 

 

 

 

 



 

 

КЛИКАТЕ „ПОТВРДИ“ 

 

 



Вашата трансакција се обработува и 

потребно е трпение се додека не 

добиете информација дека 

„Трансакцијата е успешна“ 

 

 

 

 



Потоа може да кликнете „ОК“ или да 

ја споделите понудата со Вашите 

пријатели. 

За сите кои неможат или не сакаат да 

платат со платежна картичка постои 

опцијата за плаќање во банка со 

уплатница 

 
По уплатата пратете ни ја уплатницата на е-

маил (komercija@kupinapopust.mk) ili na viber 

075 340 547 за да ви го активираме ваучерот 

mailto:komercija@kupinapopust.mk


За превзимање на ваучерот 

потребно е да го проверите  

Вашиот е-маил кој сте го внеле  

при купувањето. 

 

Во прилог ( attachment) на истиот тој 

е-маил го испраќаме ваучерот. 

 

 

 

 

 

 

Во секое време Вашиот ваучер  

ќе го најдете во  

„Листата на сите купени вауечери“ 

на Вашиот kupinapopust профил. 

 



Затоа е потребно да се најавите со 

лозинката која сме ви ја испратиле 

на е-маил или преку facebook. 

 

 

 

При искористување на ваучерот  

не е потребно истиот да го печатите. 

Доволно е да го прикажете од 

Вашиот мобилен телефон или 

таблет. 



Се надеваме дека овој туторијал Ви 

помогна... ☺ 

Уживајте во искористувањето на 

Вашиот ваучер и заштедата! 

 

Ве сака 

 

 


