
КЪРПА ЗА РЪЦЕ
Размери: 30х50 см
Редовна цена: 3,99 лв.

ДЕТСКО ПОНЧО
Редовна цена: 24,99 лв.

СКУИШИТА
„СВЕЖИТЕ 
СУПЕРГЕРОИ“
Размери: 10-15 см
Редовна цена: 12,99 лв.

         

ПЛАЖНА
КЪРПА
Размери: 70х140 см
Редовна цена: 21,99 лв.

5 стикера- ”
щит”

= промоцена

10,99 лв.

5 стикера- ”
щит”

= промоцена

1,99 лв.

5 стикера- ”
щит”

= промоцена

12,49 лв.

5 стикера- ”
щит”

= промоцена

6,49 лв.

5 стикера-
„щит“ =

50% 
отстъпка от 
редовната 

цена

ПАСПОРТ
ЗА СТИКЕРИ



Събирай стикери 
и се забавлявай със 

ЗАЛЕПИ  СВОИТЕ СТИКЕРИ-„ЩИТ“ ТУК:

За всеки залепени 5 стикера в полетата вляво можеш да закупиш артикул от специалната 
колекция на Свежите Супергерои с 50% отстъпка. Просто покажи паспорта със стикерите 
на каса.

ТЕНИСКАТА 
НА СВЕЖИТЕ 
СУПЕРГЕРОИ
Размери: 92-140 см
Редовна цена: 15,99 лв.

ПАНТАЛОНКИТЕ 
НА СВЕЖИТЕ 
СУПЕРГЕРОИ
Размери: 92-140 см
Редовна цена: 19,99 лв.

         
От 20 май до 7 юли 2019 г. може да получиш стикери–„щит“ при пазаруване в 
хипермаркети Kaufl and при условията по-долу. Събраните стикери-

“
щит“ може 

да използваш до 7 юли включително или до изчерпване на количествата на 
промоционалните продукти от колекцията на Свежите Супергерои, описани в този 
паспорт. Всеки от продуктите може да бъде закупен на редовната му цена без 
стикери-

”
щит” или на промоционална цена, при представяне на необходимия 

брой стикери-
”
щит”. 

• За всеки 25 лв. от стойността на твоята покупка, направена в хипермаркети 
Kaufl and, ще получиш на каса пакетче с топче Свеж Супергерой и 2 стикера – 
Супергерой и 

“
щит“; 

• Залепи необходимия брой стикери-
”
щит” на съответното място в паспорта. 

Паспорт може да получиш на касите на хипермаркети Kaufl and или от Информация;  
• С всеки събрани 5 стикера-

”
щит“ може да закупиш съответния промоционален 

продукт с 50% отстъпка от редовната му цена; 
• Вземи желания от теб продукт и заплати на касата промоционалната му цена 
след представяне на паспорт с необходимия брой стикери-

”
щит”; 

• Няма ограничения в броя на промоционалните продукти, които може да 
закупиш.

С участието си в кампанията участниците декларират, че са запознати с 
настоящите правила и се съгласяват да ги спазват. Промоционалните цени са 
валидни в периода на кампанията или до изчерпване на наличностите. Виж 
повече на kaufl and.bg 

5 стикера- ”
щит”

= промоцена

7,99 лв.

5 стикера- ”
щит”

= промоцена

9,99 лв.


