Rozdělte útratu mezi přátele a vyhrajte za to
plavbu na jachtě. Mistrovství ČR ve splitování s
Twistem je v plném proudu
Praha 19. prosince 2018 – Zaplatit za všechny kamarády a následně rozdělit společnou
útratu mezi jednotlivé dlužníky vám může vyhrát luxusní plavbu na jachtě z
chorvatského Splitu, 60 tisíc v hotovosti nebo spoustu dalších cen. Twisto totiž
pořádá Mistrovství České republiky ve splitování, kterého se může zúčastnit každý,
kdo vlastní nebo si nově založí Twisto kartu. Twisto Split je zbrusu nová platební
funkce, která umožní rozpočítat zaplacený účet Twisto kartou – například za
společnou večeři – mezi všechny přítomné a dá jim možnost zaplatit online bez
hotovosti. Za každé tzv. splitnutí s kamarádem, který už má Twisto účet, získáte 1 bod,
za splitnutí s kamarádem bez Twisto účtu dokonce 5 bodů. Soutěž už je v plném
proudu a jejím výhercem se stane ten, kdo získá nejvíc bodů do 31. ledna 2019.
Vítěz soutěže se může těšit na plavbu jachtou ze Splitu pro
partu kamarádů nebo pro rodinu v hodnotě 100 tisíc Kč.
Dalších 60 tisíc a spousta dalších cen čeká na ostatní
soutěžící. “Za každého zákazníka, který si díky vám založí
Twisto účet, navíc získáte vy i on 300 Kč. Takže nějakou
malou výhru získá v podstatě každý,” říká Petr Janoušek z
Twista.
Pro účast v soutěži stačí mít aktivní Twisto účet a začít
splitovat, tím se automaticky začínají automaticky počítat
body.
Průběžnou
výsledkovou
listinu
najdete
na
odkazu
www.twisto.cz/kampane/mcr/#vysledky a ve svém Twisto účtu najdete svoji vlastní pozici.
Úplná pravidla soutěže najdete zde.
Jak tedy splitování funguje?
K využití Twisto Split stačí vlastnit Twisto kartu a mít v mobilním telefonu staženou aplikaci
od Twista. “Po platbě Twisto kartou pak půjde snadno rozdělit účet mezi jednotlivé lidi, jimž
se posléze na e-mail automaticky odešlou platební instrukce a odkaz na platební bránu,
který bude možné sdílet SMS zprávou nebo skrze Messenger či WhatsApp. V případě, že
půjde o uživatele Twisto appky, částka se po jejich potvrzení automaticky stáhne z jejich
měsíčního limitu. Oproti konkurenčním řešením tak Twisto dává možnost takto splitnout – v
řeči generace mileniálů – účet i mezi „netwistaře“. Twisto se navíc zapomnětlivým
kamarádům automaticky taktně připomene,” uvádí Petr Janoušek z Twista.
Více o Twisto
Twisto je platební aplikace spojená s kartou Mastercard, která přináší moderní způsob placení. Díky
Twisto účtu mohou uživatelé platit internetové nákupy na jedno kliknutí, složenky a faktury hradit jejich

vyfocením v mobilní aplikaci a kdekoliv jinde využít k placení Twisto kartu nebo speciální platební
náramek. Navíc s nejvýhodnějším kurzem pro platby v zahraničí. Všechny nákupy Twisto agreguje v
přehledné mobilní aplikaci a zákazník je pohodlně uhradí najednou na konci měsíce. Více informací
na www.twisto.cz.
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