
Naše valentínske kupóny 
 si určite zamilujete.
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EZO
Príbeh lásky
Kúpeľová soľ 200 g, 
sprchovací gél 200 ml, 
masážny olej 50 ml, 
sušená levanduľa
darčekové balenie

BAILEYS
Čokoládové 
pralinky 
320 g
(= 1 kg 24,96)

EZO
Pre toho  
pravého
Kúpeľová soľ 280 g, 
sprchovací gél 200 ml, 
tekuté mydlo 200 ml
darčekové balenie

KARPATSKÉ 
ŠPECIÁL
Brandy
40 % alk.
darčekové balenie
0,7 l fľaša
(= 1 l 28,56)

Kupón je možné uplatniť na kúpu 
uvedeného tovaru v obchodných domoch 
Kaufland na Slovensku. Na jeden kupón je 
možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebné odovzdať pri pokladni 
skôr, ako bude tovar nablokovaný. 
Kupón je možné použiť aj pri 
samoobslužných pokladniach. 
Naskenujte kód z kupónu a tovar 
položte do baliacej časti. Použitý kupón 
odovzdajte obsluhe. Poškodené kupóny, 
ich fotokópie či falzifikáty nebudú 
akceptované. Kupón nie je možné 
kombinovať s inými zľavami a nie je 
možné ho zameniť za hotovosť. Kupón je 
nepredajný. Tovar môže byť dostupný  
v obmedzenom množstve. Kupón  
je platný od 7. 2. do 14. 2. 2019. 
Kaufland Slovenská republika, v. o. s.
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