
Jak by se vám líbilo, kdybyste při každém online nákupu získali až 15 % utracených peněz nazpět? Zdá 
se vám to jako nemožné? Právě to je ale základem CashBack portálu Tipli, který umožňuje lidem jako 
jste vy či já, nakupovat věci či služby mnohem výhodněji. Ročně tak můžete ušetřit desetitisíce korun, 
což je částka, která se jistě hodí každému. 

Získat peníze z nákupů zpět je velice jednoduché. Stačí se jen zdarma zaregistrovat na portálu Tipli a 
poté si vybrat velkého množství partnerských e-shopů. Jakmile na některém z nich něco nakoupíte, 
vrátí se vám určité procento z ceny na váš účet. K dispozici je více než 1000 e-shopů, které pokrývají 
široké spektrum kategorií od elektroniky až po krmivo pro domácí mazlíčky.  

Zdá se vám to nereálné? Přemýšlíte odkud se berou peníze, které dostanete zpět na účet? Princip je 
jednoduchý. Internetové obchody vyplácí portálu Tipli provizi za to, že jim přivede nové 
zákazníky. Ten se o získané peníze rozdělí s vámi – zákazníky. Vydělají tak všichni – vy, obchod i 
CashBack portál. 

Procento, které dostanete za váš nákup zpět se liší podle konkrétního obchodu. Průměrná výše se 
pohybuje okolo 4 – 6 %, ale nejsou výjimkou ani obchody, které vám vyplatí zpět I více než 15 % ceny 
vašeho nákupu. Nabídka obchodů je opravdu široká. Jsou mezi nimi i giganti typu Baumax, Aliexpress 
či Adidas. Peníze zpět můžete získat i při nákupu služeb, jako je například pojištění. 

Na Tipli však nemusíte získávat jen peníze z nákupů. Obsahuje totiž také velice rozsáhlou sekci 
slevových kupónů, s jejichž pomocí můžete nakupovat mnohem levněji. Představte si, že by Black 
Friday byl každý den v roce. Se slevovými kupóny na Tipli je to realita. 

V Tipli najdete i sekci letáků, kde máte k dispozici ucelenou nabídku nejnovějších letáků v českých 
řetězcích. Budete je mít všechny neustále po ruce takže vám sleva na zboží ve vašem oblíbeném 
hypermarketu již nikdy neunikne. 

Nakupování prostřednictvím CashBack portálu Tipli je naprosto bezpečné a jednoduché. Stačí si 
v nabídce vybrat obchod či službu, kde byste rádi nakupovali a na podstránce si buď vybrat 
z nabízených slevových kupónů, nebo vlevo nahoře stisknout oranžové tlačítko „nakoupit“, které vás 
přesměruje do konkrétního obchodu. Nad tlačítkem je oranžově napsáno, kolik procent se vám při 
nákupu vrátí na účet. 

Registrace na Tipli je velice jednoduchá a zvládne ji opravdu každý. K dispozici máte několik možností. 
Můžete zvolit běžnou registraci pomocí e-mailu, uživatelského jména a hesla, nebo si můžete situaci 
o něco zjednodušit a zaregistrovat se pomocí již existujícího účtu na Facebooku či Googlu.  

Při této druhé možnosti nemusíte vymýšlet žádné jméno či heslo, stačí jen kliknout na možnost 
přihlásit se se přes Google nebo Facebook a vše ostatní proběhne samo. Také přihlašování je v tomto 
případě velmi snadné. Pokud jste přihlášeni na vašem Google či Facebook účtu, stačí otevřít stránku 
Tipli a budete přihlášeni automaticky. 

O penězích, které jste na svých nákupech ušetřili, máte v Tipli dokonalý přehled. Ve vašem účtu 
naleznete po přihlášení přehledné statistiky, které ukazují, kolik peněz vám bude vyplaceno. Navigace 
v účtu je velmi snadná – slevy, odměny, aktuální letáky i tipy na populární produkty, vše najdete 
v přehledné horní liště. 

Tipli nabízí i velmi praktický doplněk do prohlížeče Chrome. Kdykoli během surfování na internetu 
přijdete na stránku, která nabízí slevu či CashBack prostřednictvím Tipli, objeví se vám na obrazovce 
malé popup okénko, které vás na tuto skutečnost upozorní. 



Nikdo neplatí rád vysoké ceny, pokud může mít produkt mnohem levněji. Pokud byste rádi ušetřili 
více než 15 % z ceny vašich nákupů, zaregistrujte se na Tipli ještě dnes! 


