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PERFITIMET E TE QENIT PJESE NE PANELIN TELEMETRIX 
 
 
Familjet  të  cilat  pranojnë  të  bëhen  pjesë  e  panelit  të  monitorimit  të audiencës   televizive   në   Shqipëri,   do   të   shpërblehen   
në   mënyrë   të vazhdueshme   me   një   gamë   dhuratash   cilësore.   Këto   dhurata   janë menduar që ti shërbejnë familjes në 
tërësi si dhe të shprehim mirënjohjen tonë ndaj familjeve që pranojnë të bëhen pjesë e ketij paneli. 
 
Familja, pjesë e panelit, do të shpërblehet duke u bazuar në një sistem pikësh dhe do të marrë dhurata të ndryshme në bazë te 
totalit të pikëve të grumbulluara. Për secilin muaj kalendarik të vitit, cdo famijle, pjesë e panelit të Telemetrix përfiton 30 pikë të 
cilat shpërndahen ditën e fundit të po atij muaji; ne total një vit kalendarik është i barabartë me 360 pikë. 
 
Familja mund ti përdorë pikët e grumbulluara pa asnjë lloj hezitimi dhe në një mënyrë të volitshme për të. Për më tëpër familja 
mund të zgjedhë një ose më shumë dhurata njëkohësisht. Ajo c’ka duhet pasur parasysh është që totali i pikëve të grumbulluara 
nga familja të mos kalojë totalin e pikëve të dhuratës apo dhuratave të përzgjedhura. 
 
Rezervimi dhe dorëzimi i dhuratave 
Nga  momenti  i  rezervimit  të  dhuratës  deri  në  ditën  e  dorëzimit  të  saj pranë familjes do të nevojiten jo më shumë se 30 ditë 
kalendarike. 
 
E rendeshishme 
Fotot e perdorura ne kete katalog jane ilustrative dhe jo domosdoshmerisht perfaqesojne ne pamje dhuraten e perfituar nga familja. Dhuratat 
e perfituara ndahen ne dy kategori, ku e para perfshin marka te pergjithshme te nje prezence standarte ne treg, nderkohe kategoria e dyte 
parashikon te njejtin produkt, por kesaj here te nje marke me premium. 
 
 



KUSHTET E PERDORIMIT 

Familjet pjesemarrese ne panelin Telemetrix bien automatikisht dakord qe ti permbahen kushteve te meposhtme, per te perfituar 

piket mujore. Perfitimi i pikeve mujore mund te pezullohet ose anullohet  nga Telemetrix, ne raste speficike ku mund te jete 

identifikuar mosplotesimi i kushteve te meposhtme nga familja pjesemarrese ne panelin Telemetrix. 

 

o Familja bie dakord qe te mirembaje paisjen TiViMat vendosur nga stafi i Telemetrix prane televizorit kryesor ne familje, duke u 

siguruar qe asnje dem fizik nuk i ndodh paisjes. 

o Mirembajtja e paisjes TiViMat nenkupton gjithashtu qe paisja nuk do levizet ose zhvendoset nga pozicioni i paracaktuar gjate 

instalimit te paisjes. Paisja do qendroje e lidhur me Televizorin gjate gjithe kohes dhe familja do garantoje qe nuk do nderhyje ne 

operimin optimal te paisjes, duke p.sh. hequr nga korrenti kabullin e karikimit, ose hequr nga TV kabullin e lidhjes me TV. 

o Funksjonimi optimal i cdo paisje verifikohet ne menyre automatike te perditshme nga sistemi dhe operatoret e Telemetrix. 

o Familja bie dakord qe te kontaktohet nga stafi i Telemetrix ne rast se identifikohet nje parregullesi me operimin e aparatures. 

Kontakti mund te jete fizik ose nepermjet telefonit dhe familja duhet te jete e gatshme te pergjigjet ne te gjitha rastet. 

o Nese familja nuk pergjigjet pas disa perpjekjesh kontaktimi nga stafi i Telemetrix, kompania rezervon te drejten per te pezulluar 

ose anulluar piket mujore deri ne momentin e pare te kontaktimit dhe rregullimit te problemit te identifikuar me paisjen. 

o Nese familja kontakton me Telemetrix dhe vendoset per nje nderhyrje fizike / nderrim te aparatures, atehere familja vazhdon te 

perfitoje nga piket mujore, pavaresisht dates se takimit me teknikun e kompanise. Pezullimi ose anullimi i pikeve ndodh vetem ne 

rastet ku familja deshton te lidhet ne komunikim me stafit e Telemetrix, pas nje numri te perseritur perpjekjesh. 

o Familja ka si detyrim te lidhet dhe njoftoje Telemetrix per cdo ndryshim te rendesishem qe mund te kompromentoje kushtet e 

mesiperme, si p.sh.: a) Nderimin e numrit te kontaktit/telefonit, b) Nderimin e adreses se banimit, c) Nderimin e modelit te 

Televizorit, ose paketes Televizive te abonimit (ne rast se aplikohet). Ne rast mosnjoftimi, Telemetrix rezervon te drejten per te 

pezulluar ose anulluar piket mujore te perfituara nga nje familje, ose per te terhequr aparaturen TiViMat nga familja.  

 

 

 

 



DHURATAT PER ANETARESIMIN NE PANELIN TELEMETRIX 

KATEGORIA STANDARTE KATEGORIA PREMIUM 

 

FLASH USB 2.0 8 GB 
Pikë:  60 

 

FLASH USB 2.0 16 GB 
Pikë:  100 

 

BATERI E JASHTME KARIKIMI 
Pikë:  70 

 

BATERI E JASHTME KARIKIMI 
5000mah 
Pikë:  120 

 

KUFJE ME MIKROFON 
Pikë:  80 

 

KUFJE PROFESIONALE 
Pikë:  220 

 

IBRIK 
Pikë:  90 

 

IBRIK 
Pikë:  220 

 
 

 
 
 

THIKE TEFAL 
Pikë:  120 

 

THIKE QERAMIKE TEFAL 
Pikë:  240 



DHURATAT PER ANETARESIMIN NE PANELIN TELEMETRIX 

KATEGORIA STANDARTE KATEGORIA PREMIUM 

 

SHTRYDHESE AGRUMESH 
Pikë:  120 

 

SHTRYDHESE AGRUMESH 
TEFAL 
Pikë:  220 

 

MIKSUES KAFEJE 
Pikë:  130 

 

MIKSUES KAFEJE PRO 
Pikë:  220 

 

THEKESE BUKE 
Pikë:  140 

 

THEKESE BUKE 
Pikë:  260 

 

TOSTER 
Pikë:  150 

 

TOSTER & GRILL 
Pikë:  300 

 

GRIRESE 
Pikë:  190 

 

BLENDER 
Pikë:  330 



DHURATAT PER ANETARESIMIN NE PANELIN TELEMETRIX 

KATEGORIA STANDARTE KATEGORIA PREMIUM 

 

 
 

TIGAN GATIMI 28’’ 
Pikë:  170 

 

TIGAN TEFAL 28’’ 
Pikë:  240 

 

DEPILATOR 
Pikë:  220 

 

 
 

DEPILATOR 
Pikë:  360 

 

FSHESE KORENTI 
Pikë:  220 

 

 
 

FSHESE KORENTI 
Pikë:  550 

 

HEKUR 
Pikë:  250 

 

HEKUR TEFAL 
Pikë:  360 

 

NGROHESE 
Pikë:  280 

 

NGROHESE 
Pikë:  360 



DHURATAT PER ANETARESIMIN NE PANELIN TELEMETRIX 

KATEGORIA STANDARTE KATEGORIA PREMIUM 

 

 
 

PJASTER FLOKESH 
Pikë:  280 

 

PJASTER FLOKESH 
Pikë:  390 

 

THARESE FLOKESH 
Pikë:  220 

 

THARESE FLOKESH 
Pikë:  420 

 

GRILL ELEKTRIK 
Pikë:  320 

 

GRILL ELEKTRIK TEFAL 
Pikë:  600 

 

FSHESE DORE 
Pikë:  360 

 

 
 

FSHESE DORE 
Pikë:  600 



DHURATAT PER ANETARESIMIN NE PANELIN TELEMETRIX 

KATEGORIA PREMIUM 

 

BOKSE 5.1 
Pikë:  450 
 

 

KALORIFER 
Pikë:  480 

 

FRITEZE 
Pikë:  480 

 

MIKROVALE 
Pikë:  540 

 

SMARTWATCH 
Pikë: 600 

 

TABLET ME 3G 
Pikë: 660 

 

KOMBINAT 
Pikë: 720 

 

HEKUR ME KALDAJE 
Pikë: 720 

 

IMPIANT MUZIKE 
Pikë: 780 

 

MULTICOOKER 
Pikë: 900 

 


