
Obdarujte drobcov 
našou kúzelnou ponukou
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Kupón je možné uplatniť na kúpu uvedeného tovaru v obchodných domoch Kaufl and na Slo-
vensku. Predaj len v obvyklom množstve pre jednu domácnosť. Kupón je potrebné predložiť 
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. Poškodené kupóny 
a ich falzifi káty nebudú akceptované. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a nie je 
možné ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar môže byt dostupný v obmedzenom 
množstve. Kupón je platný od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019 a možno ho uplatniť do vyčerpania 
zásob. Ceny sú uvedené v eurách. Kaufl and Slovenská republika v. o. s.
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UŠETRÍTE 

3 €

UŠETRÍTE 

5 €

UŠETRÍTE 

5 €

UŠETRÍTE 

3 €

NAKÚPTE 

A UŠETRÍTE AŽ 

16 €

BEBA PRO3
Dojčenská 
mliečna výživa
od ukončeného 
10. mesiaca
600 g
(= 1 kg 9,98)

ARIEL
Prací gél
sensitive
55 praní
(= 1 pranie 0,16)

PAMPERS 
ACTIVE BABY
Detské plienky
veľkosť 4
70 kusov
(= 1 kus 0,19)

CANPOL
Interaktívna 
hračka 
s hrkálkou 
1 kus

VŠETKO PRE BÁBÄTKÁ
PONUKA OD 1. 12. DO 31. 12. 2019


