
VERNOSTNÁ AKCIA

od 14. 3. 2019 do 15. 5. 2019
Zbierajte body a získajte zľavu.

 

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

Hracia karta: 1 3 52 4

1. Za každých pätnásť (15) 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, č. 489/B, IČO: 35790164, so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3 (ďalej len ako 
„Kaufland”) v období od 14. 3. do 15. 5. 2019 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
3. Za nazbierané vernostné body máte možnosť si vybrať z ponuky vernostných produktov 
značky Philips, a to za vernostnú - teda zníženú cenu. Výška vernostnej ceny je stanovená  
vo vnútri tejto hracej karty pri každom druhu vernostného produktu. Produkty značky  
Philips 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 Philips z našej 
vernostnej ponuky.
5. Vernostné body za vaše nákupy môžete zbierať  v období od 14. 3. do 15. 5. 2019, uplatniť ich 
spolu s doplatkom za vernostný tovar značky Philips je možné do 26. 5. 2019 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

Ušetrite až

50%

Zbierajte body. 
Získajte zľavy. 



S5080/03
Pánsky elektrický  
holiaci strojček Wet & Dry
  Na mokré aj suché holenie
  Hlavy sa otáčajú v 5 smeroch  

   na rýchle a hladké oholenie
  Zaoblené hrany sa hladko 

   pohybujú po pokožke  
  25 minút bezdrôtového holenia
  LED indikátor stavu batérie

MG5735/15
Philips Series 5000  
viacúčelový zastrihávač 11 v 1
 11 nástavcov na tvár, vlasy a telo
 Technológia DualCut na maximálnu  

   presnosť, 2x viac čepelí
 Doba prevádzky: až 80 minút  

   používania bez kábla  
   na jedno nabitie
 Vodeodolný na jednoduché 

   čistenie pod tečúcou vodou 

BRE245/00
Philips Satinelle  
Advanced Epilátor
 Efektívny epilačný systém
 2 nastavenia rýchlosti
 Ergonomická rukoväť
 Umývateľná epilačná  

   hlava
 Holiaca hlava  

   a hrebeňový  
   nadstavec

HX6632/22
Sonická elektrická  
zubná kefka  
Philips Sonicare
 Jedinečný dynamický účinok  

    sonickej zubnej kefky  
   Philips Sonicare šetrne  
   a efektívne čistí hlboko  
   medzi zubami a pozdĺž  
   línie ďasien
 Odstráni až 7x viac povlaku  

   ako manuálna zubná kefka
 Tri nastavenia intenzity  

   na jemný prístup
 Bezpečné na ortodontické  

   zákroky, zubnú prácu a dyhy
 2 kefkové nástavce,  

   cestovné puzdro

BHD170/40
Philips DryCare  
Advanced Sušič vlasov
 Profesionálny výkon 2200 W na perfektné výsledky  

   ako zo salónu
 Ionizačná technológia zabraňuje štiepeniu končekov  

   a prispieva k lesku vlasov
 6 flexibilných nastavení rýchlosti a teplôt
 Funkcia ThermoProtect chráni vaše vlasy  

   pred  prehriatím
 Úzky nadstavec na presné vytvarovanie účesu

BHS377/00
Philips ThermoProtect  
Žehlička na vlasy
 Rozsah nastaviteľných teplôt  

   od 160 °C do 230 °C
 Funkcia ThermoProtect chráni  

   vaše vlasy pred prehriatím
 Keramická vrstva zaisťuje hladké kĺzanie  

   a ochranu pred poškodením
 10 nastavení teploty na dokonalú kontrolu
 Pripravená na použitie za 30 sekúnd

HC3536/15
Zastrihávač vlasov  
Philips Series 3000
 Technológia Trim‘n‘Flow  

   na nepretržité strihanie  
   na jeden ťah
 Samoostriace oceľové čepele  

   s dvojitým ostrím na dvakrát  
   rýchlejšie zastrihávanie
 Jednoduché ovládanie  

   s 13 uzamykateľnými nastaveniami  
   dĺžky - 0,5 mm až 23 mm
 Vrátane hrebeňového nadstavca  

   na bradu s 12 nastaviteľnými  
   dĺžkami: 1 až 23 mm
 Nulová údržba, nie je potrebné  

   premazávať olejom 

QP6505/21
Philips OneBlade Pro
 Na zastrihávanie, tvarovanie  

   a oholenie ľubovoľne dlhých fúzov
 Obojstranné ostrie s dvojitou  

   ochranou pred porezaním,  
   vhodné aj na citlivú pleť
 Hrebeňový nadstavec s rôznymi   

   dĺžkami (0,5 - 7 mm)
 Výdrž batérie 60 min. / 1 hod. nabíjania
 Vhodný na mokré a suché holenie

BSC111/06
Philips VisaPure Essential 
Prístroj na čistenie pleti
 6x dôkladnejšie čistenie, než pri umývaní rukami
 Rotačná technológia čistenia
 Jemné k pokožke, nekompromisné k nečistotám
 100 % vodotesný dizajn
 Kompatibilné so všetkými  

   kefkami Philips
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