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om dublI

DubLi er verdens ultimative online destination, når du skal købe rejser, 

shoppe eller bare vil underholdes. Vi er et meget serviceorienteret firma, 

og vores kunders behov kommer altid først. Hos DubLi køber du ind i de 

samme butikker som du normaltvis køber ind i, du optjener Cashback på 

alle dine indkøb og du kan altid være sikker på, at finde de bedste tilbud 

på DubLi. Vi har tusindvis af mærkevarebutikker fra hele verden på DubLi.

com, så du kan altid finde det du leder efter. Vi har altid stort fokus på at 

finde de allerbedste tilbud til vores kunder.

Book alle dine rejserelaterede behov via DubLi Rejser – fly, hoteller, billeje 

– lige meget hvad du skal bruge på din rejse, så har DubLi det - og vi 

betaler dig Cashback på alle de køb, du foretager. På DubLi Rejser kan du 

også finde eksklusive rejsepakker, fritidsservices og andre rejserelaterede 

produkter og services.
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DubLi er designet til omkostningsbevidste forbrugere, som elsker gode 

tilbud online. Hos DubLi får du betaling for at rejse og gå på shopping.

dubli er en livsstil, en online portal hvor 
forbrugere over hele verden kan finde 
lige det de ønsker – ting som de allerede 
køber i forvejen.
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hvad er CashbaCk?

Hos DubLi betaler vi dig med kontanter for at shoppe. DubLi har indgået 

partnerskab med tusindvis af forhandlere og rejseudbydere over hele 

verden, som betaler DubLi kommission på baggrund af de ting du køber, 

normalvis udgør det en procentdel af salgsprisen. DubLi betaler disse 

kommissioner videre til kunderne som en kontant Cashback. Forhandlerne 

tilbyder Cashback, for at få DubLi‘s kunder til at købe ind i deres butikker.
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Hvis du er gratis medlem på DubLi.com, er du berettiget til at modtage 

Cashback hver måned på alle de indkøb du foretager via DubLi Shopping 

Mall og på Rejse-portalen. Cashback satserne er synlige overalt på DubLi.

com. Du skal altid huske at logge ind før du køber noget, så modtager du 

din Cashback, direkte i din DubLi Cash Organizer. De månedlige Cashback 

procenter varierer fra forhandler til forhandler.

Ved at opgradere til det eksklusive Premium medlemskab, 
bliver du berettiget til 6 % ekstra Cashback på årsbasis – 
dvs. at du får ekstra Cashback udbetalt i slutningen af 
året, oveni din månedlige Cashback.

Når du opgraderer til vores elite V.I.P. medlemskab vil du 
optjene den allerhøjeste Cashback procent:
6% ektra Cashback, betalt til dig hver eneste måned.
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hos dubli kommer kunden altid først.

For os er det ikke nok, at tilbyde Cashback på rejserelaterede produkter 

og services. Det er også vigtigt for os, at tilbyde høj værdi og ægte 

besparelser.

Vores rejse- og shopping mall teams er altid på udkig efter de allerbedste 

tilbud og specielle kampagner, de kan finde i hele verden. Hver eneste 

uge tilbyder DubLi Shopping Mall en bred vifte af tilbud fra vores 

samarbejdspartnere. Disse tilbud kan omfatte eksklusive kuponkoder, 

rabatter og gratis forsendelse. Disse tilbud kan altid findes på Shopping 

Mall siderne. DubLi udvælger hver uge en eller flere forhandlere, som så 

giver to, nogen gange tre gange så meget Cashback som normalt. Når 

man kombinerer disse specielle kupontilbud med den Cashback DubLi 

tilbyder, opnår man helt fantastiske 

besparelser. Disse tilbud 

er dog som oftest 

kun tilgængelige i en 

begrænset periode, 

så hold øje med de 

forskellige muligheder på 

hele sitet, så du er sikker på 

at optimere dine besparelser.

kuponer, kampagner og 
speCIaltIlbud
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dubli.com bygger på ønsket om 
at være en værdifuld drivkraft 
for alle vores kunder, så de 
kan spare penge indenfor 
alle områder af deres liv. 
husk at tjekke dubli rejser, 
shopping mall og 
dubli bloggen så 
ofte som muligt, 
så du ikke går glip 
af et super tilbud!

På DubLi Rejser kan du ofte finde specielle feriepakker og nedsatte 

hotelophold samt mange andre eksklusive tilbud på fritidsaktiviteter 

specielt til DubLi‘s kunder. Husk at tjekke DubLi Rejser med jævne 

mellemrum, for at se alle vores nyeste rejsetilbud. Du kan også holde dig 

opdateret via DubLi Bloggen, hvor vi skriver om de seneste specialtilbud 

fra DubLi’s samarbejdspartnere indenfor Rejser og Shopping.
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Ved at indgå partnerskab med de førende online rejseudbydere, 
har vi gjort det muligt for DubLi at tilbyde en af de mest populære 
og konkurrencedygtige rejseportaler online – og der følger 
Cashback med!

Det er korrekt - det der gør DubLi Rejser helt unik, er at du får betaling for 

at rejse! Hvert eneste år kan du finde mere end 100.000 kampagnetilbud 

på flyrejser, hotelophold og leje af bil – og hver gang du booker, får du 

DubLi har verdens mest omfattende Cashback 
rejseportal! DubLi betaler dig for at rejse! 

dublI rejser
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Cashback. Uanset om det er en drømmeferie, et cruise til en eksotisk 

destination eller en forretningsrejse du er i færd med at planlægge, kan 

du nemt og hurtigt booke via DubLi Rejser, og så giver vi dig Cashback på 

alle dine køb. Hos DubLi er vi konsekvente med den bedste service!

DubLi Rejser giver også V.I.P. Medlemmer eksklusive tilbud, på f.eks. 

hard-to-get billetter til sportsbegivenheder, concierge service, rabatter til 

lounges i lufthavne og meget mere!
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shoppIng mall

Ingen kan matche den Cashback, som DubLi Shopping 
Mall giver dig, når du handler i dine yndlingsbutikker!

På nuværende tidspunkt har DubLi, som en af de førende internationale 

shopping destinationer i verden, online Shopping Malls i flere europæiske 

lande, USA, Canada, Australien, Indien samt det internationale Shopping 

Mall, hvor du finder eksklusive butikker som leverer til de fleste lande i 

verden. På DubLi Shopping Mall får du som kunde også Cashback, som 

ingen andre kan matche, fra de selvsamme butikker, du handler hos i 

forvejen inkl. Finans-/forsikring og Tele-/forsyningsselskaber. Du kan 

browse gennem tusindvis af butikker fra hele verden, shoppe efter de 

mærker du helst vil handle hos, og tjene Cashback på alle dine køb. Det 

bliver ikke nemmere. DubLi’s Shopping Mall er en skattekiste fyldt med 

fantastiske tilbud, besparelser og ekstraordinære rabatter såsom 

tilbud om gratis forsendelse, daglige og ugentlige specialtilbud 

og naturligvis nogle af de allerbedste Cashback muligheder 

i hele online shopping industrien. Du skal blot søge efter 

dine yndlingsbutikker eller finde dem i kategorierne. 

Butikkerne viser deres Cashbacksatser tydeligt på deres 

side, så du ved præcis, hvor meget du kan tjene. Lige så 

snart din Cashback er tilgængelig, kan du flytte pengene 

over på dit DubLi Prepaid Debit 
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MasterCard® og bruge dem alle steder, man kan betale med MasterCard®. 

Du kan selvfølgelig også overføre dem fra din DubLi Cash Organizer. Der 

skal kun bruges et klik, så kan du begynde at bruge din Cashback.

blIv betalt for at shoppe
Du får Cashback på alle de køb, du foretager i DubLi Shopping Mall. Vi 

tilbyder nogle af de højeste procenter, du kan finde i hele verden. Ved at 

opgradere til et Premium eller V.I.P. Medlemskab bliver du berettiget til 

endnu mere Cashback.

Søg efter de mest populære butikker på 

nettet, og vælg de bedste tilbud, eller 

søg via kategori. DubLi håndplukker 

specialtilbud og daglige tilbud, hvor du 

kan spare endnu flere penge.

KLIK
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entertaInment

Musik
Nyd gratis streaming af sange og lydfiler fra alle mulige genrer og kategorier 

– helt uden afbrydelser af reklamer! Brug DubLi’s søgefunktion til at finde 

sange og kunstnere, og afspil et endeløst udvalg af dine yndlingssange!

Køb et af DubLi’s medlemskaber, så kan du gemme 
ubegrænsede playlister med alle dine yndlingssange!
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Video
Se millioner af streamede videoer fra dine yndlingskunstnere på 

DubLi’s Entertainment platform! Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde 

dig som gratis medlem, søge efter din yndlingskunstner eller -sang i 

søgefunktionen, og så afspille din ønskevideo. Du kan også søge i genrer!

Køb et af DubLi’s fordelagtige medlemskaber, så 
kan du gemme ubegrænsede playlister, og se dine 
yndlingsvideoer om og om igen!
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Radiostationer
På DubLi Entertainment finder du et kæmpe stort udvalg af gratis musik 

og radiostationer fra hele verden. Du skal bare klikke på Radio-knappen 

for at søge i dine yndlingskategorier og genre eller på nøgleord. Du kan 

finde alt, imens du bladrer rundt mellem titusindvis af radiostationer. 

En hel verden fyldt med musik og almindelig radio er bare få klik væk. 

Tilmeld dig som gratis medlem, og begynd at nyde det store udvalg med 

det samme.

Når du køber et af DubLi’s medlemskaber, kan 
du gemme ubegrænsede playlister med dine 
yndlingsradiostationer.

entertaInment
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Spil
Spil tusindvis af flashspil på DubLi’s spilleplatform, hvor du har uanede 

mængder sjov lige ved hånden. Vi tilbyder nettets største variation af 

spil at vælge mellem – spil dine favoritter og opdag nye spændende spil! 

Tilmeld dig gratis, klik på spilknappen og kom i gang med at spille alle 

mulige spil, lige fra eventyr til action, puslespil og masser af andre spil!

Køb et af DubLi’s medlemskaber, så kan du gemme 
playlister med alle dine yndlingsspil!



DubLi har sin egen blog, hvor du kan finde 
information om blandt andet specialtilbud, nye 
forhandlere og få en masse tips til shopping.
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Tjek DubLi Bloggen for at se specielle tilbud, vigtige informationer og 

insiderviden om, hvad der foregår hos DubLi. Bloggen opdateres hele 

tiden med forhandler specialtilbud, de nyeste trends indenfor rejser og 

entertainment, nye funktioner og fordele, som tilbydes via DubLi.com.

 

Gå ikke glip af de daglige updates – husk at tilføje DubLi Bloggen til 

dine favoritter! 

Takket være den avancerede ”responsive” layout teknologi kan DubLi 

Bloggen læses problemfrit fra alle dine enheder. Følg bloggen fra din pc, 

laptop, tablet og smartphone, så du aldrig går glip af et godt tilbud.

dublI bloggen



•	 iPhone

•	 iPod

•	 Laptops

•	 Hovedtelefoner - (Bose, Beats by 

Dr. Dre)

•	 Nintendo Wii spillekonsoller

•	 Kameraer

•	 Og meget mere!

Hver eneste måned trækker DubLi lod om flotte præmier! Vinderne bliver 

tilfældigt valgt, og får besked om deres gevinst i slutningen af hver måned. 

Alle kan vinde, hvis blot de er aktive kunder.

Du skal bare logge ind på DubLi.com minimum 1 gang hver måned, så 

bliver du automatisk registreret til at deltage i de månedlige lodtrækninger, 

hvor der er præmier såsom:

sweepstakes

19
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Premium medlemmer kan allerede efter 90 dage få deres helt 
eget DubLi Prepaid Debit MasterCard®

V.I.P. medlemmer kvalificerer øjeblikkeligt til at modtage deres 
eget gratis DubLi Prepaid Debit MasterCard® – blot endnu en 

fordel ved et DubLi medlemskab.

Du kan hurtigt og nemt overføre dijn optjente Cashback til dit DubLi 

Prepaid Debit Mastercard®, som er tilgængeligt for Premium og V.I.P. 

medlemmer, og bare shoppe løs. Med et klik på en knap overfører du 

din Cashback fra DubLi Shopping, Rejser og Entertainment – det er alt 

sammen lige ved hånden. DubLi Prepaid Debit Mastercard® accepteres 

hos alle de der modtager MasterCard® rundt om i verden. Du kan benytte 

det som betaling, hvor du handler, eller hæve pengene i hæveautomater. 

Du kan foretage alle dine indkøb med blot et enkelt kort!

dublI prepaId debIt masterCard® 
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ADGANG TIL KONTANTER I 
HELE VERDEN
Brug dit kort i alle hæveautomater, som har 
MasterCard®, Maestro, Cirrus eller Star logo. 
Du har adgang til dine kontanter, lige meget 
hvor i verden du befinder dig.

MAIL OG TRÅDLØSE 
ALARMER 
Denne GRATIS service holder dig underrettet 
om din saldo, transaktioner og vigtige 
beskeder vedr. din DubLi Prepaid Debit 
MasterCard® konto med alarmer, som sendes 
til din mail eller mobil.

FLERE VALUTAER

DubLi Prepaid Debit Master-Card® er 
tilgængeligt med USD eller EUR.

GRATIS DIRECT DEPOSIT 

Spar tid og penge ved at registrere dig til 
GRATIS direct deposit. Der er ikke krav om en 
bankkonto for at indsætte penge direkte på 
dit DubLi Prepaid Debit MasterCard®.

UBEGRÆNSET BETALING 
AF REGNINGER 
Brug DubLi Prepaid Debit MasterCard® bill 
pay service til at betale alle dine elektroniske 
betalinger. Reducér tidsforbruget og dyre 
gebyrer, betal dine regninger online med dit 
DubLi Prepaid Debit MasterCard®

ACCEPTERES OVER HELE 
VERDEN
DubLi Prepaid Debit MasterCard® accepteres 
mere end 25 millioner steder over hele verden.

DubLi Prepaid Debit MasterCard® kan forenkle dit liv ved at give dig 

fleksibilitet til fingerspidserne. Med et DubLi Prepaid Debit MasterCard® 

har du et praktisk alternativ til at betale regninger og foretage indkøb med 

kontanter. Håndtér alle dine finanser fra et samlet sted med dit DubLi 

Prepaid Debit MasterCard®.

dublI prepaId debIt masterCard® 
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Find de bedste produkter fra verdens førende forhandlere på DubLi 

Shopping Mall, book dejlige ferierejser eller forretningsrejser på vores 

unikke rejseportal. Samtidig tjener du Cashback på hvert eneste køb! 

Vores gratis Entertainment-portal giver dig adgang til millioner af sange 

og videoer samt tusindvis af populære radiostationer og videospil. 

Ved at tilmelde dig som gratis medlem, deltager du automatisk i vores 

månedlige lodtrækninger om lækre elektroniske gevinster fra kendte 

mærker og andre fantastiske giveaways.

Gratis
GRATIS
         MEDLEMSKAB
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per måned

PREMIUM
     MEDLEMSKAB

Premium medlemskabet koster kun 

4,95  Euro pr. måned, og med det tjener 

du yderligere 4 % Cashback om året på 

hvert eneste Shopping Mall- og Rejse-

relateret køb. Denne bonus Cashback 

lægger vi oveni den månedlige Cashback, 

du optjener på alle dine køb. 

Premium-medlemmer kan også nyde godt af ubegrænsede playlister 

på Entertainment-platformen. Se dine yndlingsvideoer, lyt til 

musik, spil og radiostationer – sammensæt og gem lige så 

mange playlister, du vil. Hver gang du logger på DubLi.

com, ligger dine playlister og venter på dig. 

Med et Premium medlemskab bliver du også 

berettiget til andre værdifulde fordele som DubLi 

Prepaid Debit MasterCard®!

€4,95
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V.I.P. MEDLEMSKAB

DubLi’s V.I.P. medlemskab er en af de allerbedste deals du 

kan finde på nettet! Du får et helt års medlemskab for kun 

99 Euro, og tjener 6 % ekstra Cashback på dine Shopping 

Mall- og Rejse-køb. Men det allerbedste er: Du skal ikke 

vente til slutningen af året for at få din ekstra Cashback   

         - du får den hver eneste måned.
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Som V.I.P. medlem tilbydes du endnu flere 
ekslusive services og kampagnetilbud, 
samt mulighed for at optjene endnu mere 
Cashback, fordele som er forbeholdt vores 
v.I.p. medlemmer.

€99,00
år
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V.I.P. MEDLEMSKAB

Som V.I.P. medlem, bliver du berettiget til at deltage i vores Kunde 

Reference Program. Her får du en kontant bonus, hver eneste gang du 

henviser et nyt V.I.P. medlem til DubLi.com. Du skal blot klikke på ”Invitér 

venner”-knappen i dit kontrolcenter for at invitere venner og familie til 

at blive V.I.P. Medlemmer. Hvis de tilmelder sig og beholder deres V.I.P. 

medlemskab i 30 dage, tjener du en engangsbonus på hele 20 euro.

Ved at henvise blot 5 nye V.I.P. Medlemmer, betaler din bonus for dit eget 

V.I.P. medlemskab i et helt år. Del alle de fantastiske tilbud du får fra DubLi.

com med dine venner og familie, og tjen kontanter samtidig. Hos DubLi 

kalder vi det ”social shopping”. I stedet for at tage i shopping centeret, 

shopper du online, fortæller dine venner om det og tjener penge.

Tjen 20 euro hver gang du henviser en kunde, 
der tegner et V.I.P. Medlemskab!
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Det er nemt at tjene 
kontanter ved at henvise 
DubLi V.I.P.´er.
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V.I.P. medlemskabet indeholder et stort sortiment af værdifulde ekstra 

fordele som billetter til internationale sports- og musikbegivenheder, 

adgang til lufthavnslounges, GRATIS internationale forudbetalte 

simkort, V.I.P. Golfkort, Concierge services, luksuriøse ferieservices og 

rejsebonusser. Hver af disse specielle fordele giver dig unikke muligheder 

for massive besparelser, som kun er tilgængelige via DubLi. Vi mener ikke, 

det er nok at tilbyde Cashback på rejserelaterede produkter og services. 

Derfor giver vi også høj værdi og markante besparelser.

V.I.P. - EKSTRA FORDELE
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DubLi Teamet forpligter sig til at gå sammen 

med førende verdensklassepartnere om at 

tilbyde V.I.P. Medlemmer de mest værdifulde 

fordele, du kan få online. De omfattende 

fordele, som kun tilbydes V.I.P.`er, omfatter 

blandt andet:

 

•	 Internationale sport- og underholdningsbilletmæglere, der tilbyder 

billetter til store sportsbegivenheder globalt og giver detaljerede 

oplysninger om hver begivenhed

•	 Uafhængige programmer til lufthavnslounges, hvor medlemskabet 

giver adgang til 600 internationale lufthavnslounges sammen med 

en række andre økonomiske fordele.

•	 GRATIS international mobilroaming: Du kan foretage internationale 

opkald på din mobiltelefon uden dyre roamingafgifter.

•	 Internationale golfkort for den ivrige golfspiller der tager sine 

golfkøller med overalt.

•	 Conciergeklub udelukkende for medlemmer, med prisvindende 

assistance og anerkendte concierge services

•	 DubLi V.I.P. medlemmer får eksklusivitet på at holde ferie på 

forskellige luksuriøse ressorts ved at deltage i et udvekslingsprogram

•	 Og meget mere …
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Indeholder

GRATIS

sammenlIgnIng af medlemskaber

Rejser, Shopping & Entertainment
med Cashback

Vores eksklusive medlemskab med alle de 
fordele vi tilbyder

Fordelene ved gratis medlemskab samt 
endnu mere Cashback og Entertainment

Ekstra Cashback på rejser - 6% 
månedligt

4% 
Årligt

Ekstra Cashback i Shopping Mall - 6% 
månedligt

4% 
Årligt

Rejser, Shopping & Entertainment med Cashback

Adgang til vores månedlige lodtrækning

Musik & Video søgning og afspilning. Tusindvis af spil og radiostationer

DubLi Prepaid Debit MasterCard® -
Gem ubegrænsede video playlister -
Gem ubegrænsede musik playlister -
Gem ubegrænsede radiostation playlister -
Gem ubegrænsede spil playlister -
Adgang til Kunde Reference Program -  

€ 20 -
Adgang til specielle V.I.P. tilbud/programmer med specielle rabatter og Cashback - -

GRATIS 99,00 euro årligt 4,95 euro månedligt



GRATIS PREMIUMV.I.P.
Rejser, Shopping & Entertainment

med Cashback
Vores eksklusive medlemskab med alle de 

fordele vi tilbyder
Fordelene ved gratis medlemskab samt 
endnu mere Cashback og Entertainment

Ekstra Cashback på rejser - 6% 
månedligt

4% 
Årligt

Ekstra Cashback i Shopping Mall - 6% 
månedligt

4% 
Årligt

Rejser, Shopping & Entertainment med Cashback

Adgang til vores månedlige lodtrækning

Musik & Video søgning og afspilning. Tusindvis af spil og radiostationer

DubLi Prepaid Debit MasterCard® -
Gem ubegrænsede video playlister -
Gem ubegrænsede musik playlister -
Gem ubegrænsede radiostation playlister -
Gem ubegrænsede spil playlister -
Adgang til Kunde Reference Program -  

€ 20 -
Adgang til specielle V.I.P. tilbud/programmer med specielle rabatter og Cashback - -

GRATIS 99,00 euro årligt 4,95 euro månedligt
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