
VERNOSTNÁ AKCIA

od 6. 1. 2020 do 23. 2. 2020
Zbierajte body a získajte zľavu.

Ušetrite až do

65%

Dóza 350 ml s viečkom 
• košík umožňuje jednoduché prepláchnutie a osušenie 
ovocia • bez košíka možno využiť na uchovávanie 
potravín • skrutkovacie veko so silikónovým tesnením 
zabraňuje pretekaniu • na vnútornej strane košíka je 
mierka objemu • BPA free 

Dóza na jogurt a granolu 
s chladiacou vložkou
• u dózy oceníte použitie chladiacej vložky,  
s ktorou vydrží jedlo dlhšiu dobu čerstvé
• objem spodnej časti - 175 ml
• objem uzatvárateľnej, nepriepustnej časti 
so silikónovým  
tesnením - 350 ml
• BPA free

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 Trudeau za zníženú vernostnú cenu, so zľavou až do výšky 65 %*!
1. Za každých dvadsať (20) 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 6. 1. 2020 do 23. 2. 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 dva 
vernostné produkty značky Trudeau. 
3. Za nazbierané vernostné body máte možnosť si vybrať z ponuky vernostných produktov 
značky Trudeau, a to za vernostnú – teda zníženú cenu. Výška vernostnej ceny je stanovená 
vo vnútri tejto hracej karty pri každom druhu vernostného produktu. Produkty značky 
Trudeau 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 dva (2), predložte svoju hraciu kartu pri 
pokladni spoločne so zodpovedajúcim vernostným produktom značky Trudeau z našej 
vernostnej ponuky.  
5. Vernostné body za vaše nákupy môžete zbierať v období od 6. 1. 2020 do 23. 2. 2020, 
uplatniť ich spolu s doplatkom za vernostný tovar značky Trudeau je možné do 1. 3. 2020 
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. 

V Bratislave dňa 6. 1. 2020

1. výrobok

2. výrobok

*Podľa vybraného produktu zľava až do výšky 65 % oproti 
predajnej cene. Ceny na vernostnej karte su uvedené v eurách. 

2 x VERNOSTNÝ 
BOD

2,49
6,99

+ doplatok

-65%

2 x VERNOSTNÝ 
BOD

3,49
9,99

+ doplatok

-64%



Obedový box 470 ml
• dvojdielna dóza je ideálnou voľbou na prenos 
polievky, cestovín, rizota, šalátov
• skrutkovacie veko so silikónovým tesnením zabraňuje 
pretekaniu
• horná časť dózy slúži na uloženie krutónov, tvrdých 
syrov, pečiva, semienok alebo ako tanier • BPA free

Dóza s klipom 240 ml
• ideálna na orechy, sušienky, ovocie či zeleninu
• praktická karabína na uchytenie  
k akejkoľvek taške • BPA free

Box 1 l s príborom
• box je vhodný na prenos obedov (bez omáčok), 
desiat, občerstvenia, ktorého konzumáciu uľahčuje 
príbor priložený v samostatnom puzdre
• box je ľahko uzatvárateľný pomocou pevných klipov
• BPA free

Tritanová fľaša  
so sitkom 590 ml
• moderná tritanová fľaša  
s nepriepustným 
skrutkovacím viečkom, 
vhodná aj na smoothie, 
domáce limonády  
a ďalšie nápoje
• vďaka vyberateľnému  
sitku môžete pripraviť 
nápoje s kúskami ovocia, 
zeleniny či byliniek. Sitko 
všetko vložené zachytí
• BPA free

Sklenená delená dóza 
s TPR klipmi „L“
• vnútorný objem  
530 ml / 340 ml

Sklenená delená dóza  
s TPR klipmi „XL“
• vnútorný objem  
850 ml / 580 ml

• dózy sú vyrobené  
z borosilikátového skla, 
umožňujú prípravu jedla 
aj v rúre do 200 °C
• majú vodotesné  
veko, a tak neunikne  
žiadna tekutina
• delená dóza 
umožňuje 
preniesť 
v jednej časti 
hlavný chod 
a v druhej 
šalát / prílohu
• BPA free

Cestovný hrnček  
so sitkom 415 ml
• termohrnček na horúce 
i studené nápoje
• dvojitá stena zabraňuje 
popáleniu a udržiava nápoj 
horúci dlhšiu dobu
• vyberateľné sitko  
z nehrdzavejúcej ocele, 
vhodné na sypaný čaj  
a bylinky • vďaka 
nepriepustnému veku sa 
nemusíte báť rozliatia 
obsahu, a tak hrnček môžete 
mať všade so sebou 
• BPA free

Dóza na snack 470 ml
• praktická dóza na desiatu, suché potraviny, šaláty

• vďaka nepriepustnému veku ošetrenému 
silikónovým tesnením neunikne žiadna tekutina
• dóza s malým a veľkým plniacim otvorom má 

praktickú karabínu na uchytenie 
• BPA free

Tritanová fľaša 500 ml
• nápojová fľaša  
z nárazuvzdorného odolného 
materiálu Tritan
• praktický ergonomický tvar 
fľaše s komfortným otvorom 
na ľahké pitie
• pevné silikónové pútko
• BPA free

Šejker 700 ml
• skvelá fľaša na namiešanie 
lahodných nápojov, koktailov  
a šejkov • má dobre viditeľnú 
mierku • fľaša má zaoblený tvar, 
vďaka ktorému dôjde k úplnému 
premiešaniu a guľôčka vo vnútri 
šejkra zabráni nežiaducemu 
vytvoreniu hrudiek • všetko je 
zabezpečené nepriepustným 
vrchnákom s držiakom
• BPA free

-58%
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BOD
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19,99

+ doplatok
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-62%
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