
 

 

 

 

 

 

 Komunikim i rëndësishëm 

 Për të gjitha familjet e Lansis 

 

 

 

Lancy, 26 Gusht 2020 

 

Një kupon CHF 20.– për të mbështetur ekonominë lokale ! 
 

 

E nderuar zonjë, 

I nderuar zotëri, 

 

Pas zbutjës të masave sanitare, jeta gradualisht ka rifilluar në qytetin tonë. Direktivat e 

paprecedenta të gjysmë-kontrollit dhe mbylljes së biznesit kanë pasur një ndikim të madh në 

ekonomi. Bizneset e vogla u dobësuan veçanërisht gjatë kësaj periudhe pandemie. 

 

Në muajt e fundit, Qyteti i Lancy ka ndërmarrë një sërë veprimesh në mbështetje të ekonomisë 

lokale. Sot, me të njëjtin frymë, po vendosim një fushatë të madhe për të inkurajuar popullsinë që 

t’i japë përparësi dyqaneve lokale. Së bashku, me solidaritet, ne mund të kontribuojmë në 

mbijetesën e tyre. 

 

Për të mbështetur popullsinë në këtë proces, Qyteti i Lancy është i lumtur që i ofron secilës familje 

një « Bon Solidariteti ». Ky kupon, e cila vjen në formën e 4 kuponave për një shumë totale prej 

CHF 20.–, mund të bleni në bizneset pjesëmarrëse, të listuara në broshurën bashkëlidhur, si dhe 

në www.lancy.ch. Aksioni "Boni i Solidaritetit" do të fillojë me 1 shtator dhe do të përfundojë në 

30 nëntor të vitit 2020. 

 

Qyteti ynë ka një shumë llojshmëri dyqanesh, kështu që ju mund të gjeni ato që ju nevojiten jo 

larg shtëpisë. Gjithashtu, shpresojmë që të gjithë do të zgjedhin dhe të përqendrohen, tani e tutje 

dhe sa më shumë të jetë e mundur, tek dyqanet lokale. 

 

Bashkangjitur do të gjeni një listë me pyetje dhe përgjigje të cilat do t'ju japin shumë informacione 

se si të përdorni kupon. Ne gjithashtu ju ftojmë të vizitoni www.lancy.ch për të mësuar më shumë 

rreth fushatës #LancyVous surprendre. 

 

Duke shpresuar se do të kënaqeni në (ri) zbulimin e biznesëve lokale në Lansi, ne ju kërkojmë të 

pranoni , zonjë, zotëri, përshëndetjet tona me të sinqerta. 

 

 

 

 Damien Bonfanti 

 Kryetar bashkie 



 

 

 

FAQ kupon solidariteti 
 

 

Kur mundëmi ta përdormi kupon tim Solidariteti? 

Boni i Solidaritetit mund të përdoret nga 1 shtatori deri më 30 nëntor 2020. 

 

Ku mund ta shfrytëzoj kuponin e Solidaritetit? 

Kuponi i Solidaritetit mund të përdoret ekskluzivisht në bizneset pjesëmarrëse. Lista e 

disponueshme në broshurën bashkëngjitur dhe azhurnohet rregullisht në www.lancy.ch 

 

Si të shfrytëzohët kuponin e solidaritetit? 

Eshtë e mundur të përdorni 4 kuponat të 5Fr në një ose më shumë herë dhe në një ose më shumë 

dyqane. Shembull: përdorimi i një kuponi 5Fr në një biznes xy dhe tre kuponat e mbetur në një 

biznes tjetër (ose më shumë). 

 

Kujt i është shpërndarë Lidhja e Solidaritetit? 

Qyteti i Lansijë shpërndau një Kupon Solidariteti për secilën familje (një Kupon Solidariteti përmes 

kutijë postare, pavarësisht përbërjes së familjes). 

 

Kush mund ta përdorë Lidhjen e Solidaritetit?  

Të gjithë banorë e Lancy. Sidoqoftë, është e mundur t'i ofroni ato dikujt tjetër, pasi kuponat nuk 

janë personale. 

 

Cila është shuma minimale e blerjes? 

Nuk ka sasi minimale të blerjes. 

 

A mund të më kthehen kusuri i bonave në para?  

Asnjë para nuk kthehet nëse blerja është më e vogël se vlera e kuponit. Në rast të blerjes së një 

shume më të madhe se vlera e kuponit, klienti duhet të plotësojë shumën. 

 

A mund ta kompenzojmë vlerën e Bonit të Solidaritetit? 

Jo, nuk është e mundur. 

 

A janë shërbimet e ofruara të njëjta, nëse paguaj blerjen time me një kupon solidariteti 

ose në para të gatshme?  

Të gjithë tregtarët marrin përsipër të ofrojnë të njëjtat shërbime dhe të zbatojnë të njëjtat çmime, 

qoftë blerja paguhet me ose pa një kupon solidariteti. 

 

Nuk kam marrë / humbur Kupon e Solidaritetit, çfarë duhet të bëj?  

Qyteti i Lancy nuk ka asnjë kupon tjetër dhe nuk është përgjegjës për ndonjë gabim shpërndarje 

ose humbje. 

 

A mund të bllokoj apo të zëvendësohën kuponat e humbura ose të vjedhura?  

Kuponat e humbur ose të përdorur pa marrëveshjen tuaj nuk mund të bllokohen ose 

zëvendësohen. 

 



Po në lidhje me mbrojtjen e të dhënave?  

Boni i Solidaritetit është i transferueshëm dhe jo nominal. Asnjë informacion personal nuk 

mblidhet ose regjistrohet. 
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