
3 x VERNOSTNÝ
BOD

+ doplatok

1,49

nosičov si môžete kúpiť aj samostatne za 
0,99 eur. Na papierový box sa nevzťahuje 
znížená cena v rámci vernostnej akcie.
7. Kópie vernostných bodov alebo 
poškodené, popísané alebo inak 
zdeformované vernostné body sa 
neuznajú za platné a zamietnu sa.
8. Vernostné body nemôžu byť vymenené 
za hotovosť a nemajú žiadnu nominálnu 
hodnotu.
9. Usporiadateľ vernostnej akcie 
si vyhradzuje právo na akékoľvek 
organizačné zmeny a právo kedykoľvek 
akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť 
alebo ukončiť.
10. Úplné pravidlá vernostnej akcie a 
podrobnejšie informácie nájdete na 
stránke www.kaufland.sk.

Vernostná akcia
Detský sVet HuDBy 2
Zbierajte body a získajte

zľavu na hudobné CD



PODMIENKY VERNOSTNEJ AKCIE 
„DETSKÝ SVET HUDBY 2“

Pri vašich nákupoch v predajniach Kaufland 
na Slovensku sa môžete zapojiť do 
vernostnej akcie. Zbierajte vernostné body 
a môžete získať vernostné hudobné nosiče 
CD SPINAKER (ďalej aj ako “Produkty”) za 
zníženú vernostnú cenu 1,49 eur. Predajná 
cena Produktov mimo vernostnej akcie je 
4,99 eur.
1. Za každých desať (10) 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 12.9. 
do 17.11.2019  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 každé tri (3) nazbierané vernostné 
body máte možnosť si vybrať z ponuky 
vernostných produktov SPINAKER, a 
to za vernostnú – teda zníženú cenu 
1,49 eur. Výška vernostnej ceny je 1,49 
eur za jeden vernostný produkt značky 
SPINAKER. Produkty SPINAKER ponúkané 
vo vernostnej akcii si môžete kúpiť aj 
bez použitia vernostných bodov za plnú 
predajnú cenu (t. j. bez zľavy) za 4,99 eur. 
4. Po nazbieraní požadovaného počtu 
vernostných bodov, a to tri (3), predložte 
svoju hraciu kartu pri pokladni spoločne so 
zodpovedajúcim vernostným produktom 
SPINAKER z našej vernostnej ponuky 
a doplatkom 1,49 eur.
5. Vernostné body za vaše nákupy môžete 
zbierať v období od 12.9. do 17.11.2019, 
uplatniť ich spolu s doplatkom za vernostný 
tovar SPINAKER je možné do 24.11.2019 
alebo do vyčerpania zásob.
6. Papierový box určený pre uloženie CD 




