SBÍREJTE BODY A ZÍSKEJTE TERMOTAŠKY
A POTRAVINOVÉ DÓZY JIŽ OD 14,90 Kč
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Cena za 10 bodů: od 49,90 Kč

Krása je být
pohromadě
Užijte si rodinné výlety
s dózami GUZZINI.

sleva až
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Cena za 25 bodů: od 14,90 Kč
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE:
• V období od 26. 2. do 16. 6. 2020 máte v síti drogerií ROSSMANN v České republice možnost zúčastnit se akce
pro naše zákazníky.
• Sbírejte body v podobě samolepek nebo virtuálních bodů do mobilní aplikace v rámci věrnostního programu 		
ROSSMANN CLUB a získejte slevu na odměny GUZZINI.
• Nasbírané samolepicí body nelze vyměnit za virtuální a stejně tak nelze vyměnit virtuální body za samolepicí.
• V uvedeném období obdržíte u pokladny prodejny ROSSMANN za každých uskutečněných 100 Kč nákupu
jeden bod.
• Za 25 nasbíraných bodů získáte možnost zakoupit si jednu z odměn GUZZINI již od 14,90 Kč. Za 10 bodů získáte
možnost zakoupit si jednu z odměn GUZZINI již od 49,90 Kč.
• Odměnu GUZZINI lze získat na prodejně, a to ještě po skončení akce do 30. 6. 2020, nebo do vyprodání zásob.
• Při koupi odměny GUZZINI nelze uplatnit jiný slevový kupon.
• Zákazník obdrží bod pouze bezprostředně po nákupu a není oprávněn požadovat vydání bodu mimo období
26. 2. až 16. 6. 2020 nebo v jiné prodejně, než ve které učinil nákup, a to ani v případě, že v prodejně došlo
k vyčerpání zásob bodů nebo k technickým problémům.
Odměny GUZZINI lze v období od 26. 2. do 30. 6. 2020 zakoupit i bez nasbíraných bodů za plnou cenu.
Plné ceny odměn i jejich ceny po slevě jsou uvedeny na této kartě a na webu pořadatele ROSSMANN, spol. s r. o.
Doplňující informace: Pořadatelem věrnostní akce je společnost ROSSMANN, spol. s r. o. Pořadatel si vyhrazuje
právo kdykoliv pravidla akce změnit nebo akci odvolat. Na poskytnutí slevy na odměny GUZZINI nevzniká ani při
splnění podmínek dle pravidel této akce zákazníkovi právní nárok ani nelze namísto slevy požadovat finanční
hotovost. ROSSMANN, spol. s r. o., si vyhrazuje právo na opravu případných tiskových či jiných chyb.

85 %

SBÍREJTE BODY A ZÍSKEJTE ODMĚNY
GUZZINI JIŽ OD 14,90 Kč.
Akce trvá od 26. 2. do 16. 6. 2020.
100 Kč nákupu = 1 bod

VĚRNOSTNÍ PROGRAM ROSSMANN

POTRAVINOVÉ DÓZY A TERMOTAŠKY GUZZINI

Náš věrnostní program vám exkluzivně přináší potravinové dózy
a termotašky značky GUZZINI s výhodnou slevou.

Italská značka GUZZINI vám přináší praktické potravinové dózy a termotašky.
Termotašky udrží váš pokrm déle teplý, a tak si můžete své pikniky a výlety
užít ještě o trochu víc. Potravinové dózy jsou vhodné do myčky a jsou 100%
recyklovatelné.

POTRAVINOVÁ DÓZA 1400 ml
TERMOTAŠKA

99,90 Kč + 25 bodů

24,90 Kč + 25 bodů
79,90 Kč + 10 bodů

199,90 Kč + 10 bodů

Plná cena 149,90 Kč (bez nasbíraných bodů)

Plná cena 399,90 Kč (bez nasbíraných bodů)

4 barvy – modrá, zelená, žlutá, šedá

4 barvy – modrá, zelená, žlutá, šedá

Vyberte si jednu ze čtyř kvalitních termotašek. Udrží déle
teplotu vašeho pokrmu, a navíc jsou snadno ručně pratelné.

Vezměte s sebou na piknik
dózu, do které se vejdou
dobroty pro celou rodinu.
100% recyklovatelná

POTRAVINOVÁ DÓZA 740 ml

14,90 Kč + 25 bodů
49,90 Kč + 10 bodů

Plná cena 99,90 Kč (bez nasbíraných bodů)
4 barvy – modrá, zelená, žlutá, šedá

Přijďte si pro dózy v praktické
velikosti na výlet i do kanceláře.
100% recyklovatelná

