
Lucia Smolenová  
Gulišová

cukrárka   
a blogerka

Odporúča
VERNOSTNÁ AKCIA

od 22. 10. 2020 do 16. 12. 2020
Zbierajte body a získajte zľavu.

Ušetrite až do

60%



3 x VERNOSTNÝ 
BOD

19,99
39,99

+ doplatok

-50%

Súprava riadov Five Star Legend si Vás získa prelomovým 
nepriľnavým povrchom. Skladá sa z 8 vrstiev s povrchom 
Quantanium zosilneným 5 najodolnejšími prvkami, aké 
možno na Zemi nájsť: obsahuje čiastočky diamantov, titánu, 
pravého kameňa a striebra, spojené ekologicky na báze 
vody, čo vytvára prakticky nezničiteľný a extrémne odolný 
povrch.

HRNIEC 24 CM

Ušetrite až do

60%

VODA TI
TÁ

N          DIAMANT

STRIEBRO          KAMEŇ

SUPER NEPRIĽNAVÉ  
NA VARENIE LEN  
S KVAPKOU OLEJA

VHODNÉ 
DO RÚRYŠETRÍ ENERGIU

Varte na strednom 
tepelnom 

stupni

ŠETRITE ENERGIU



3 x VERNOSTNÝ 
BOD

59,99
99,99

+ doplatok

-40%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

79,99
131,99

+ doplatok

-39%

 Teplovzdušná fritéza  Kuchynský robot PRO 

• Nová technológia Smart Soft Start - postupne a jemne pridáva  
otáčky pre plynulejší pohyb a stabilnejší chod.

• Veľká 4,5 l misa z nehrdzavejúcej ocele.
• Planetárny pohon, ktorý umožňuje pokrytie celej misy. 
• Výkonný 1400 W motor s odolnými kovovými prevodmi. 
• 6 nastavení rýchlosti a tlačidlo na pulzné miešanie. 
• Jednoduché a rýchle vymieňanie metličiek. 

• VYPRÁŽANIE ZDRAVŠOU FORMOU IBA POMOCOU HORÚCEHO VZDUCHU.
• Technológia horúceho vzduchu na chrumkavé vyprážanie a pečenie.
• Možnosť nastavenia časomiery a teploty. 
• Nepriľnavý povrch košíka na vyprážanie. 
• Rukoväť nie je nikdy horúca. 
• Ľahké čistenie v umývačke riadu. 
• Výkon až 1500 W.

2,5 L

OBJEM ŠĽAHÁŽIADNY 
OLEJ

HNETIE10 MIN. MIXUJE



3 x VERNOSTNÝ 
BOD

15,99
39,99

+ doplatok

-60%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

13,99
34,99

+ doplatok
-60%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

7,99
15,99

+ doplatok
-50%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

9,99
19,99

+ doplatok
-50%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

11,99
29,99

+ doplatok
-60%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

5,99
13,99

+ doplatok
-57%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

14,99
29,99

+ doplatok
-50%

SKLENENÁ 
POKRIEVKA 24 CM

SKLENENÁ 
POKRIEVKA 28 CM

SKLENENÁ 
POKRIEVKA 20 CM

PANVICA 24 CM

PANVICA 28 CM

HRNIEC 20 CM
PANVICA 20 CM

Ušetrite až do

60%



3 x VERNOSTNÝ 
BOD

15,99
39,99

+ doplatok
-60%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

17,99
44,99

+ doplatok
-60%

3 x VERNOSTNÝ 
BOD

15,99
39,99

+ doplatok
-60%

VYROBENÉ  VYROBENÉ  
V ŠPANIELSKUV ŠPANIELSKU

PLYNOVÝ 
SPORÁK

INDUKCIA VHODNÉ  
DO RÚRY 

VHODNÉ DO 
UMÝVAČKY 

RIADU 

ELEKTRICKÝ 
SPORÁK

SKLOKERAMICKÝ 
SPORÁK 

230˚C

RAJNICA 28 CM

PEKÁČ 40 x 25 CM

PEKÁČ 35 x 21 CM

Ušetrite až do

60%

EXTRA ODOLNÉ PROTI 
POŠKRIABANIU



• Nová technológia Smart Soft Start - postupne a jemne pridáva  
otáčky pre plynulejší pohyb a stabilnejší chod.

• Veľká 4,5 l misa z nehrdzavejúcej ocele.
• Planetárny pohon, ktorý umožňuje pokrytie celej misy. 
• Výkonný 1400 W motor s odolnými kovovými prevodmi. 
• 6 nastavení rýchlosti a tlačidlo na pulzné miešanie. 
• Jednoduché a rýchle vymieňanie metličiek. 

Pri Vašich nákupoch v predajniach Kaufland na Slovensku sa 
môžete zapojiť do vernostnej akcie. Zbierajte vernostné body 
a môžete získať vernostné produkty značky Delimano za 
zníženú vernostnú cenu so zľavou až do výšky 60 %!*

2 31

Zbierajte body. 
Získajte zľavy. 

1. Za každých dvadsať (20) eur hodnoty 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 22. 10. 2020 do 16. 12. 2020 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. Na jednej hracej karte je 
možné zbierať vernostné body maximálne pre jeden vernostný produkt značky Delimano.
3. Za nazbierané vernostné body máte možnosť si vybrať z ponuky vernostných produktov značky 
Delimano, a to za vernostnú, teda zníženú cenu. Výška vernostnej ceny je stanovená vo vnútri tejto hracej 
karty pri každom druhu vernostného produktu. Produkty značky Delimano, ponúkané vo vernostnej akcii, 
si môžete kúpiť aj bez použitia vernostných bodov za plnú predajnú cenu (t. j. bez zľavy). 
4. Po nazbieraní požadovaného počtu bodov, a to tri (3), predložte svoju hraciu kartu pri pokladni spoločne 
so zodpovedajúcim vernostným produktom značky Delimano z našej vernostnej ponuky.
5. Vernostné body za Vaše nákupy môžete zbierať v období od 22. 10. 2020 do 16. 12. 2020, uplatniť ich 
spolu s doplatkom za vernostný tovar značky Delimano je možné do 6. 1. 2021 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.
*Podľa vybraného produktu zľava až do výšky 60 % oproti predajnej cene. Ceny na vernostnej karte sú 
uvedené v eurách. V Bratislave dňa 22. 10. 2020.


