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84%

VERNOSTNÁ AKCIA

od 30. 5. 2019 do 31. 7. 2019
Zbierajte body a získajte zľavu.

Zbierajte body. 
Získajte zľavy. 

Pri vašich nákupoch v predajniach Kaufland na Slovensku sa môžete zapojiť do vernostnej 
akcie. Zbierajte vernostné body a môžete získať vernostné produkty značky Fissler  
za zníženú vernostnú cenu, so zľavou až 84 %!

1.  Za každých desať (10) eur nákupu v rámci jednej platby v predajniach spoločnosti Kaufland 
Slovenská republika, v. o. s., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sr, vložka č. 489/B, IČO: 35790164, so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3 
(ďalej len ako „Kaufland”) v období od 30. 5. 2019 do 31. 7. 2019 dostanete pri pokladni 
jeden (1) vernostný bod.

2.  Vernostné body nalepte do hracej karty. Hracia karta je k dispozícii pri pokladni, 
na informáciách a pri vystavenom vernostnom tovare v predajniach Kaufland. Hracia karta 
je ďalej k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie aj na webovej stránke spoločnosti Kaufland 
www.kaufland.sk

3.  Za nazbierané vernostné body máte možnosť si vybrať z ponuky vernostných produktov 
značky Fissler, a to za vernostnú – teda zníženú cenu. Výška vernostnej ceny je stanovená vo 
vnútri tejto hracej karty pri každom druhu vernostného produktu. Produkty značky Fissler si 
môžete kúpiť aj bez použitia vernostných bodov za plnú predajnú cenu (t. j. bez zľavy). 

4.  Po nazbieraní požadovaného počtu bodov, a to šesť (6), predložte svoju hraciu kartu pri 
pokladni spoločne so zodpovedajúcim vernostným produktom značky Fissler z našej 
vernostnej ponuky.

5.  Vernostné body za vaše nákupy môžete zbierať v období od 30. 5. 2019 do 31. 7. 2019, 
uplatniť ich spolu s doplatkom za vernostný tovar značky Fissler je možné do 11. 8. 2019 
alebo do vyčerpania zásob.

6.  Kópie vernostných bodov alebo poškodené, popísané alebo inak zdeformované vernostné 
body sa neuznajú za platné a zamietnu sa.

7.  Vernostné body nemôžu byť vymenené za hotovosť a nemajú žiadnu nominálnu hodnotu.
8.  Usporiadateľ vernostnej akcie si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny 

a právo kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.
9.  Úplné pravidlá vernostnej akcie a podrobnejšie informácie nájdete na stránke 

www.kaufland.sk

V Bratislave dňa  
29. 5. 2019
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Kuchynské nožnice
•  Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na optimálny rezný výkon.
• Navrhnuté na jednoduché čistenie, pohodlné rukoväte.

Rajnica bez pokrievky
•  Priemer 16 cm, objem 1,5 l
• Na rýchlu prípravu omáčok a malých porcií.
•  Rajnica má nepriľnavý povrch na jednoduché 

použitie, je vhodná do umývačky riadu.

Hrniec s pokrievkou
•  Priemer 24 cm, objem 6,8 l
•  Umožňuje ľahké varenie. Robustný, 

ľahko sa čistí, je odolný proti ohňu 
a je vhodný do umývačky riadu.

Doska na krájanie
•  Rozmer 36 × 24 cm
•  Vyrobená z agátového dreva. 
•  Táto doska na krájanie má na jednej strane  

drevené špičky, ktoré udržujú vaše mäso na mieste 
a kanáliky na odkvapkávanie šťavy určenej na omáčku.

Blok na nože
• Rozmer 24,5 × 14,7 × 9,4 cm
•  Tento inovatívny blok na nože je vyrobený 

z agátového dreva s jedinečnou vložkou z PET 
vlákna, ktorá drží akýkoľvek typ noža, dokonca 
aj náradie ako nožnice.

•  Hygienicky čisté – jednoducho vyberte PET vlákno 
z bloku a dôkladne očistite.

Ručná brúska na nože
•  Rozmer 19,2 × 4,5 cm
•  Na rôzne spôsoby brúsenia: 

jemné / hrubé a rôzne 
typy / veľkosti noža.

•  Táto brúska má dva 
otvory, pri ktorých je vyrytý názov: 
coarse (hrubý) a fine (jemný).

Univerzálny nôž
•  Dĺžka čepele 12,7 cm
•  Tento nôž nájde vo vašej kuchyni široké uplatnenie.  

Využijete ho na ľahké krájanie syra, mäsa a zeleniny.

Malý  
santoku nôž
•  Dĺžka čepele 12,7 cm
•  Santoku znamená v japončine „trojaké použitie“ – čepeľ je určená  

na hrubé krájanie, krájanie na kocky a krájanie najemno.
•  Priehlbiny čepele znižujú trenie a minimalizujú prilepenie jedla na čepeľ.

Veľký santoku nôž
•  Dĺžka čepele 16,5 cm
•  Veľká čepeľ kombinuje výhody kuchynského noža a rezacieho noža. 

Maximálne uľahčí krájanie potravín na plátky či kocky, ale aj sekanie 
potravín, a to bez ich prilepenia na čepeľ noža.

Kuchársky nôž
•  Dĺžka čepele 19,2 cm
•  Kuchársky nôž je vhodný na krájanie a porciovanie mäsa, rýb, 

takisto na krájanie zeleniny a byliniek na drobné kúsky.

Nôž na chlieb
•  Dĺžka čepele 17,8 cm
•  Zúbkovaná hrana je ideálna na krájanie chleba bez zbytočného 

tlaku na čerstvý bochník.
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