
1. Za každých tridsať (30) 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 3. 6. 2021  
do 18. 8. 2021 si môžete zakúpiť vernostné 
produkty značky Tamaris.
2. Vernostné produkty sú vyobrazené vo vnútri 
tohto informačného letáka. Informačný leták 
je k dispozícii pri pokladni, na informáciách a pri 
vystavenom vernostnom tovare v predajniach 
Kaufland. Informačný leták je ďalej k dispozícii 
na stiahnutie a vytlačenie aj na webovej stránke 
spoločnosti Kaufland www.kaufland.sk.
3. Za každých tridsať (30) eur* hodnoty nákupu 
máte možnosť vybrať si jeden produkt z po
nuky vernostných produktov značky Tamaris, 
a to za vernostnú, teda zníženú cenu. Výška 
vernostnej ceny je stanovená vo vnútri tohto 
informačného letáka pri každom druhu ver
nostného produktu. Produkty značky Tamaris, 
ponúkané vo vernostnej akcii, si môžete kúpiť 
aj pri nesplnení podmienky nákupu v hodnote 

PODMIENKY VERNOSTNEJ AKCIE

tridsať (30) eur* za plnú predajnú cenu (t. j. bez 
zľavy).
4. Nákup v hodnote tridsať (30) eur* a následné 
okamžité využitie zľavy na vernostné produkty 
môžete uskutočniť v období od 3. 6. 2021 do  
18. 8. 2021.
5. Usporiadateľ vernostnej akcie si vyhradzuje 
právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo 
kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, 
prerušiť alebo ukončiť.
6. Úplné pravidlá vernostnej akcie a podrobnej
šie informácie nájdete na stránke  
www.kaufland.sk.
Ceny v informačnom letáku sú uvedené  
v eurách. Podľa vybraného produktu zľava vo 
výške 60 % oproti predajnej cene. 
V Bratislave dňa 3. 6. 2021.

*  Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota 
zakúpených tabakových výrobkov, počiatočnej 
mliečnej výživy, vratných obalov a produktov 
mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou 
zľavou označené v predajni (napr. produkty  
s končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti).

Exkluzívna kolekcia Tamaris ponúka k novým  
kufrom aj malé cestovné a kozmetické tašky.  

Všetko z vysoko kvalitného čierneho  
saténového nylonu, super ľahké  

a s dlhou životnosťou!

S kuframi Tamaris
perfektne vybavené

DOVOLENKA
SO

Štýlom

VERNOSTNÁ AKCIA

od 3. 6. 2021 do 18. 8. 2021
Nakúpte teraz za minimálne 30 €* a získate 60 % zľavu.

ZĽAVA
60%

ZĽAVA
60%

Pri Vašich nákupoch v predajniach Kaufland na Slovensku sa môžete zapojiť do vernostnej akcie. 
Za každých 30 €* hodnoty nákupu máte možnosť vybrať si jeden produkt značky Tamaris za 
zníženú cenu so zľavou 60 %. 



Inteligentní spoločníci v každodennom živote a na cestách

Kozmetický kufrík
Kozmetický kufrík rozdelený na 2 časti, 

veľký hlavný priečinok so zipsom  
pozostáva z 2 vnútorných priečinkov, 

plochý hlavný priečinok so zipsom 
pozostáva zo 6 elastických remienkov na 

štetce a iné kozmetické pomôcky

Aktovka
Hlavný priečinok so zipsom pozostáva: z priečinka so 
zipsom, 2 vnútorných priečinkov, vystlaného priečinka  
na laptop (13“), 1 vrecka so zipsom na prednej strane,  
1 priečinka so zipsom na zadnej strane s integrovaným 
upevňovacím pásom na kufor, odnímateľného  
a prestaviteľného ramenného pása

Cestovná taška
Hlavný priečinok so zipsom pozostáva: z priečinka  
so zipsom, 2 vnútorných priečinkov, 1 vrecka so  
zipsom na prednej strane, upevňovacieho pása  
na kufor na zadnej strane odnímateľného  
a nastaviteľného ramenného pása

Polykarbonátový kufor M
Hlavný vnútorný priestor so zipsom pozostáva:  
z 1 priečinka so zipsom, 2 priečinkov so sieťkou so zipsom  
a krížovým remeňom, materiál: odolný ABS/poly karbonát,  
4 dvojité rotačné kolieska, integrovaný uzamykací uzáver 
TSA, vysúvacia teleskopická rukoväť

Polykarbonátový kufor L
Hlavný vnútorný priestor so zipsom pozostáva:  
z 1 priečinka so zipsom, 2 priečinkov so sieťkou so zipsom  
a krížovým remeňom, materiál: odolný ABS/poly karbonát, 
4 dvojité rotačné kolieska, integrovaný uzamykací uzáver 
TSA, vysúvacia teleskopická rukoväť

*  Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených tabakových výrobkov, počiatočnej mliečnej výživy, vratných obalov a produktov mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou označené v predajni (napr. produkty s končiacim sa 
dátumom minimálnej trvanlivosti).

Polykarbonátový kufor S
Hlavný vnútorný priestor so zipsom pozostáva:  
z 1 priečinka so zipsom, 2 priečinkov so sieťkou so zipsom  
a krížovým remeňom, materiál: odolný ABS/poly karbonát,  
4 dvojité rotačné kolieska, integrovaný uzamykací uzáver 
TSA, vysúvacia teleskopická rukoväť, expandujúci priečinok 
na batožinu

Messenger
Hlavný priečinok so záklopkou a magnetickým  
uzáverom pozostáva: z priečinka so zipsom,  
2 vnútorných priečinkov, 1 vrecka so zipsom na  
prednej strane nastaviteľného  
ramenného pása

Kozmetická taška
veľký hlavný priečinok  
so zipsom

cca 44 x 22,5 x 67,5 cm,
cca 60 L objem,
cca 3,5 kg hmotnosť

cca 50 x 29,5 x 77,5 cm,
cca 105 L objem,
cca 4,20 kg hmotnosť

cca 37 x 23,5 x 57,5 cm,
cca 39 L objem,
cca 3,1 kg hmotnosť

Deka
béžová/striebrosivá, 100 % polyester, cca 150 x 200 cm,  
ultra mäkká flanelová deka, do ktorej sa môžete zababušiť, 
keď potrebujete mäkkú náruč

expandujúci 
priečinok na 
batožinu

Puzdro
veľký hlavný priečinok so zipsom,
držadlo z PU

ZĽAVA
60%

Zľava platná  
pri nákupe za

30 € *

7,99
19,99

+ doplatok

19,99
49,99

+ doplatok

19,99
49,99

+ doplatok

11,99
29,99

+ doplatok

25,99
64,99

+ doplatok

27,99
69,99

+ doplatok

27,99
69,99

+ doplatok

79,99
199,99

+ doplatok

69,99
174,99

+ doplatok

59,99
149,99

+ doplatok


