
Възползвай се от преференциите на Kaufland Card и в Glovo!  
Наслади се на всички предимства, които Kaufland Card ти дава! 
 
Как можеш да използваш своята Kaufland Card в Glovo? 

 Всеки път, когато поръчваш онлайн, въвеждай  
16-цифрения номер на своята карта в полето за 
специални изисквания към обекта. 
 

 Полето се намира на последния екран, когато 
финализираш своята поръчка, избираш адрес за 
доставка и начин на плащане. 
 

 Не забравяй да въвеждаш номера на своята Kaufland 
Card при всяка направена поръчка. 
В противен случай няма да можеш да се възползваш от 
предимствата, които картата ти предлага. 
 

 Промоционалната отстъпка с Kaufland Card можеш да 
видиш в описанието на продуктите, част от седмичната 
ни промоция. Отстъпката ще бъде приспадната от 
крайната сума на касовия бон след маркиране на 
продуктите на каса във физическия магазин. 

 Не забравяй да активираш всички персонални купони , 
които искаш да използваш, преди да направиш своята поръчка. 
 

Стъпка 1:  

Влез в твоя Kaufland магазин в приложението на Glovo. 

 

Стъпка 2:  

Избери и прибави в кошницата си продуктите, които искаш да закупиш.  

Ще откриеш продуктите с промоционална цена с Kaufland Card в седмичната категория 
Kaufland Card. Допълнителната ценова отстъпка, която ще намериш в описанието на 
продуктите, ще бъде отразена в крайната сума на касовия бон, след маркиране на 
валидна Kaufland Card. 

 

 



Стъпка 3:  

Натисни зеления бутон за завършване на поръчката 

 

Стъпка 4:  

Въведи 16-цифрения номер на твоята Kaufland Card в полето за 
специални изисквания към обекта на екрана за плащане и 
завършване на поръчката. Полето ще намериш след списъка с 
продукти, които са добавени в твоята кошница. 

Номерът на твоята Kaufland Card ще намериш в приложението 
на Kaufland или на пластиката на твоята карта. Можеш да 
копираш номера директно от приложението, като натиснеш 
иконата за копиране, вдясно от номера на картата. 

 

 



Моля, не въвеждай никакви знаци, текст или друга информация в това поле освен 16-
цифрения номер на картата. Промоционалните цени, както и натрупаните от покупката 
точки са валидни само при правилно въведена валидна Kaufland Card. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Стъпка 5: Натисни бутона „Запазване“, за да запазиш въведения номер на Kaufland 
Card. 

Стъпка 6: Завърши своята поръчка чрез натискане на бутона „Потвърждаване на 
поръчката“. 

 

Условия и правила: 

Чрез Програмата Kaufland Card участникът получава отстъпки при покупка в хипермаркети 
Kaufland или онлайн. Отстъпките са от стандартната (актуална) цена, на която стоката се 
предлага в магазина или онлайн. Продуктите, които могат да бъдат закупени с отстъпка чрез 
използване на Кaufland Card, са обособени в отделна седмична категория в менюто на 
Кауфланд в Glovo. Ценовата отстъпка с Кaufland Card е обозначена в описанието на продукта. 
Отстъпката ще бъде приложена към крайната сума на касовия бон, след сканиране на 
продуктите на каса и маркиране на Кaufland Card.  

Кауфланд България не носи отговорност за грешно въведен от клиента номер на Kaufland Card. 
Всички промоции и ценови отстъпки с Kaufland Card могат да бъдат приложени само след 
правилно въвеждане на валиден номер на Kaufland Card. 

При онлайн покупка точките за лоялност се натрупват в профила на участника след успешно 
извършено плащане, в случай че клиентът е въвел правилно валиден номер на своята клиентска 
карта в приложението Glovo. 

Ексклузивните купони могат да бъдат активирани срещу натрупани точки. Без активиране на 
ексклузивните купони в приложението Kaufland, на уебсайта kaufland.bg или на клиентските 
терминали в магазините не е възможно да се възползвате от тях. 



За всички продукти, предлагани от Кауфланд чрез платформата Glovo, важат цените от 
седмичната брошура на Kaufland и цените на място в хипермаркетите. Допълнителните ценови 
отстъпки с Kaufland Card, както и други промоции с допълнителни намаления, които можете да 
откриете в описанието на продуктите, ще бъдат отразени на крайната цена на касовия бон, 
след маркиране на продуктите на каса. Клиентът заплаща крайната сума на поръчката по касов 
бон. Крайната сума не може да бъде по-висока от изобразената на бутона „Поръчай за …..“ 

 
Какво е Kaufland Card и какви предимства ти предоставя? 
 
Ексклузивни оферти 
Всяка седмица нови оферти със специални цени само за клиенти с Kaufland Card. 
Офертите можеш да видиш в нашата седмична брошура или в категорията Kaufland 
Card в менюто ни в Glovo. 

 

Ценни точки  
Не забравяй да използваш твоята карта всеки път, когато пазаруваш, защото всеки 5 лв. 
от сметката ти носят 1 точка. Твоите точки разменяш за купони. 

Персонални купони 
Използвай твоите точки, за да активираш ексклузивни и персонализирани купони с 
оферти, създадени специално за теб. 

Игри  
Участвай в игри и печели допълнителни награди. 

Повече информация и условия за Kaufland Card:  
 
Имаш въпроси? Ще ти помогнем с удоволствие! 
Свържи се с нас на 0800/ 12 220 или използвай формата ни за контакт на kaufland.b 


