
PODMIENKY VERNOSTNEJ AKCIE

Pri vašich nákupoch v predajniach 
Kaufland na Slovensku sa môžete 
zapojiť do vernostnej akcie. Zbierajte 
vernostné body a môžete získať 
vernostné produkty značky LOTTO 
za zníženú vernostnú cenu so zľavou 
až do výšky 62 %!*

1. Za každých 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 12. 4. 2018 do 17. 6. 2018 
dostanete pri pokladni 1 (jeden) 
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 
LOTTO, a to za vernostnú – teda 
zníženú cenu.* Výška vernostnej ceny 
je stanovená vo vnútri tejto hracej 

karty pri každom druhu vernostného 
produktu.

4. Po nazbieraní požadovaného 
počtu bodov, a to 10 (desať), 
predložte svoju hraciu kartu 
pri pokladni spoločne so 
zodpovedajúcim vernostným 
produktom značky LOTTO z našej 
vernostnej ponuky.

5. Vernostné body za vaše nákupy 
môžete zbierať v období od
12. 4. 2018 do 17. 6. 2018, uplatniť ich 
spolu s doplatkom za vernostný tovar 
značky LOTTO je možné až do
1. 7. 2018 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 62 % oproti predajnej cene.

Zbierajte vernostné body
a získajte zľavy.
Od 12. 4. do 17. 6. 2018

Aktívne
a štýlovo
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POLO-PEVNÝ KUFOR NA 
KOLIESKACH 38 x 22 x 56 cm
Inteligentné, flexibilné usporiadanie 
vnútra a vrecká zaručujú dostatok 
priestoru na všetky výlety s možnosťou 
uloženia osobných vecí, odevov, 
dokumentov a všetkého potrebného. 
Predná priehradka s malým vreckom 
so zipsom. Hlavná priehradka s PVC 
vreckom na nápoje. Veľkosť vhodná na 
palubu lietadla. S dvoma kolieskami
a teleskopickou rukoväťou.

Predajná cena 89,99€
+10 vernostných bodov

50% 
zľava

44,99€

PEVNÝ KUFOR NA
KOLIESKACH 20” 35 x 50 x 25 cm
So 4 kolieskami s možnosťou 
otočenia o 360°. Pevný plášť 
zaisťuje ochranu vašich osobných 
vecí. Dvojitý hlavný priestor 
rozdelený priečkou so zipsom. 
Bezpečnostné elastické popruhy.
S visačkou Lotto a vnútorná 
výstelka s potlačou s logom.

Predajná cena 99,99€
+10 vernostných bodov

50% 
zľava

49,99€



Spoločnosť Lotto bola založená v roku 1973 
na severe Talianska. Dodnes je značka Lotto 
synonymom výrobkov vyznačujúcich sa vysokou 

technológiou, dizajnom a talianskym štýlom, medzi ktorými nájdete športové 
oblečenie, obuv a cestovné doplnky. Úspech značky odráža aj motto 
spoločnosti: „Taliansky štýl a technologická inovácia v srdci športu.“ Značku 
charakterizuje kolekcia navrhnutá na univerzálne použitie, na vychádzky 
do mesta, aj na voľný čas. Kolekcia je charakterizovaná logom Lotto, ktoré 
výrazne pripomína silné stránky značky: dynamiku, kvalitu a taliansky dizajn.

UTERÁK DO TELOCVIČNE 50 x 90 cm
Dokonalý na vaše návštevy telocvične. Mimoriadne ľahký a kompaktnej 
veľkosti, vmestí sa do každej tašky. Rýchlo schne. Dokonalý vzhľad 
zvýrazňuje označenie Lotto.

Predajná cena 14,99€
+10 vernostných bodov

53% 
zľava

6,99€

PRÍRUČNÁ TAŠKA
22 x 6 x 21 cm
Dá sa otvoriť tak, aby umožnila plný prístup 
k priečinkom a zatvorením na zips vytvorí 
kompaktný doplnok. K dispozícii má vrecká, 
priehradky a elastické úpony. Doplnková výplň 
zaručuje vysokú odolnosť.

Predajná cena 19,99€
+10 vernostných bodov

60% 
zľava

7,99€

TRÉNINGOVÁ
FUTBALOVÁ LOPTA
Veľkosť 5. Šitá strojom. Silná PVC 
látka s lesklým povrchom. Vysoká 
kvalita a výnimočná odolnosť! Lopta 
vhodná na všetky stupne tréningu.

Predajná cena 16,99€
+10 vernostných bodov

52% 
zľava

7,99€

VOLEJBALOVÁ LOPTA
Veľkosť 5. Šitá strojom. Silná PVC 
látka na spoľahlivé uchopenie. 
Hrajte ako profesionáli!

Predajná cena 16,99€
+10 vernostných bodov

52% 
zľava

7,99€

BATOH
33 x 17 x 50 cm
Ľahučký batoh vhodný do školy, 
na šport a voľný čas. S dlhým 
vreckom so zipsom na prednej 
strane, stredná priehradka na 
odkladanie predmetov a veľká 
priestranná hlavná priehradka. 
Popruh na rameno s výplňou 
zaručuje pohodlie pri nosení.

Predajná cena 39,99€
+10 vernostných bodov

62% 
zľava

14,99€

TAŠKA CEZ PLECE
23 x 7 x 28 cm
Vynikajúca na každodenné 
použitie. Predná priehradka so 
zipsom umožňuje odloženie malých 
predmetov a jednoduchý prístup
k nim. Priestranná hlavná 
priehradka so zipsovým uzáverom. 
Pás na rameno s možnosťou úpravy 
dĺžky.

Predajná cena 39,99€
+10 vernostných bodov

57% 
zľava

16,99€

DÁMSKA TAŠKA
43 x 16 x 30 cm
Štýlová taška vám umožňuje 
odložiť a zobrať so sebou 
všetko potrebné! Priestranná 
a elegantná taška s dvojitým 
držadlom. Vnútorné vrecká 
so zipsom vo veľkej hlavnej 
priehradke umožňujú odložiť malé 
predmety. Taška je bielej farby
s diskrétne vytlačeným logom.

Predajná cena 49,99€
+10 vernostných bodov

54% 
zľava

22,99€

ŠPORTOVÁ TEXTILNÁ TAŠKA
54 x 30 x 33 cm
Vynikajúca na šport a na cesty. 
Jedno priestranné bočné vrecko. 
Oddelená priehradka na topánky. 
Vonkajšie vrecko so zipsom, aby 
ste mali predmety poruke. Hlavná 
priehradka s malým vreckom so 
zipsom na nevyhnutné drobnosti.
S dvojitým držadlom a popruhom 
na plece umožňuje viac možností 
nosenia.

Predajná cena 49,99€
+10 vernostných bodov

60% 
zľava

19,99€


