
Green klub – návod na stiahnutie poukážok: 
 

1. 

Prihláste sa do Green klubu na stránke: 

www.mygreenclub.sk  

Prihlasovacie údaje Vám na mail zaslala 

spoločnosť Rain Bird. Ak ho nenájdete 

v bežnej pošte, skúste prezrieť položku 

Spam. Môže sa stať, že váš poštový klient 

vyhodnotí prihlasovací mail ako 

nevyžiadanú poštu. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Do prvej kolónky s názvom „Č. IČO“ zadajte Vaše číslo DIČ ! Teda 
10-miestne číslo. 
 
Do druhej kolónky zadajte heslo, ktoré ste dostali od spoločnosti 

Rain Bird. Heslo sa dá po prihlásení zmeniť. 

Ak si heslo nepamätáte (alebo neviete nájsť mail s prihlasovacími 

údajmi), kliknite na „Zabudnuté heslo“ pod tlačidlom „OK“  

 

 

      3. 

Do prvej kolónky zadávate svoje DIČ ! Teda 10-miestne 

číslo. 

Do druhej kolónky zadajte mailovú adresu, na ktorú Vám 

boli doručené informácie o Green klube od spoločnosti Rain 

Bird (alebo údaje o počte bodov od našej spoločnosti 

ProRain spol. s.r.o.).  

Na zadanú mailovú adresu bude doručený mail s linkou na 

vygenerovanie nového hesla (spravidla do 5 minút). Aj 

v tomto prípade platí, že si treba skontrolovať priečinok so 

Spam-om.  

http://www.mygreenclub.sk/


 

4. 

Po úspešnom prihlásení kliknite na „Moje body“ 

 

 

 

 

 

5. 

Zobrazí sa počet bodov, ktorý máte na svojom konte.  

V dolnej časti (pod znakom Euro a ikonou košíka) 

kliknite na „Vygenerovať môj darčekový poukaz“ 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Systém sa Vás spýta, či poukážku naozaj chcete. 

Kliknite na „OK“ 

Následne sa vygeneruje súbor v PDF (jeden kupón 

s jedným kódom), ktorý ponúkne na stiahnutie. Súbor 

si uložte. 

Uistite sa, že máte povolené vyskakovacie okná. 

Súbor sa dá stiahnuť iba raz. Potom sa už k nemu 

nedostanete.  

 

 

 

 



 

7. 

Zobrazí sa aktuálny počet poukážok, ktoré môžete 

ešte vygenerovať na základe Vašich bodov (v tejto 

tabuľke je už odrátaná jedna poukážka, ktorú ste  

vygenerovali predtým). 

Znova kliknite v dolnej časti na „Vygenerovať môj 

darčekový poukaz“ a dajte si ho stiahnuť / uložiť. 

Takto to opakujte, až kým nebude počet poukážok 

na vygenerovanie 0 (ak má sťahovaný súbor rovnaký 

názov, ako ten predchádzajúci, dajte mu iné meno. 

V žiadnom prípade nedávajte prepísať ten 

predchádzajúci stiahnutý súbor!). 

 

 

 

Vygenerované súbory s poukážkami môžete poslať mailom na: marketing@prorain.sk alebo po vytlačení 
priniesť osobne. 

 

Poukážky budú použité na úhradu faktúry s odobratým tovarom, ktorý spadá pod vernostný program. Ak ste si ešte nič 

neobjednávali, urobte tak čo najskôr. Poukazy majú obmedzenú platnosť. 

Upozornenie: Poukazy sú cenina, teda bez DPH. Po ich uplatnení bude potrebné daný rozdiel uhradiť buď v hotovosti 

alebo prevodom na účet. 

mailto:marketing@prorain.sk

