
Zbierajte body. 
Získajte zľavy. 

Zľava až do 

50%

VERNOSTNÁ AKCIA

od 23. 7. 2020 do 14. 10. 2020
Zbierajte body a získajte zľavu.

Stvorené pre život

Pri vašich nákupoch v predajniach Kaufland na Slovensku sa môžete zapojiť do vernostnej
akcie. Zbierajte vernostné body a môžete získať vernostné produkty značky BOSCH za zníženú 
vernostnú cenu, so zľavou až do 50 %*!

1. Za každých desať (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 23. 7. 2020 do 14. 10. 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 jeden vernostný produkt značky BOSCH.
3. Za nazbierané vernostné body si máte možnosť vybrať z ponuky vernostných produktov značky 
BOSCH, a to za vernostnú – teda zníženú cenu. Výška vernostnej ceny je stanovená vo vnútri tejto 
hracej karty pri každom druhu vernostného produktu. Produkty značky BOSCH 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 päť (5), predložte svoju hraciu kartu pri pokladni 
spoločne so zodpovedajúcim vernostným produktom značky BOSCH z našej vernostnej ponuky.
5. Vernostné body za vaše nákupy môžete zbierať v období od 23. 7. 2020 do 14. 10. 2020, uplatniť 
ich spolu s doplatkom za vernostný tovar značky BOSCH je možné do 21. 10. 2020 alebo do 
vypredania 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.

*Vybrané produkty so zľavou až do 50 % oproti predajnej cene. Ceny na vernostnej karte 
sú uvedené v eurách.

V Bratislave dňa 23. 7. 2020
1 3 52 4
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ZELENÁ 
OK!

ČERVENÁ
Nevŕtajte!

ŽLTÁ
Pozor!

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

59,99
99,99

+ doplatok

-40%

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

19,99
39,99

+ doplatok

-50%

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

29,99
49,99

+ doplatok

-40%

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

19,99
34,99

+ doplatok

-42%

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

99,99
159,99

+ doplatok

-37%

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

24,99
44,99

+ doplatok

-44%

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

39,99
69,99

+ doplatok

-42%

PSR 1200 LI-2
Akumulátorový vŕtací skrutkovač

Skrutkovač s príslušenstvom 
46-dielny

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

34,99
59,99

+ doplatok

-41%

PSM 80 A
Multibrúska

TRUVO 
Digitálny detektor

PKP 18 E 
Lepiaca pištoľ

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

39,99
69,99

+ doplatok

-42%

PushDrive
Akumulátorový skrutkovač

UniversalMulti 12 
Akumulátorový multifunkčný nástroj

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

10,99
19,99

+ doplatok

-45%

X-Line 
Súprava na vŕtanie a skrutkovanie 
38-dielna

PST 650
Priamočiara píla

5 x VERNOSTNÝ 
BOD

44,99
74,99

+ doplatok

-40%

Zamo 3
Laserový merač vzdialeností

PLL 5 
Laserová vodováha

vrátane 
nabíjačky 

a 32-dielnej 
súpravy hrotov

vrátane 
nabíjačky

vrátane 
kolieskového 

adaptéra a batérií
vrátane 
batérií

vrátane 
batérií

vrátane  
troch brúsnych listov 

kompatibilná s 
lepiacou tyčinkou 11 mm

vrátane  
nabíjačky, BIM segmentového pílového listu, 

6 brúsnych listov, delta brúsnej dosky, 
zarovnávacieho pílového listu
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