VERNOSTNÁ AKCIA

od 13. 10. 2022 do 4. 1. 2023
Nakúpte minimálne za 30 €*a získajte zľavu.

Ušetrite až do

-50%

Stone Legend
Legend
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PANVICA
24 cm

-50%
25,99
1299 €

PANVICA
28 cm

-50%
31,99
1599 €

Riad Delimano Stone Legend MEDITERRANEO v sebe spája to najlepšie
z overených materiálov a inovácií. Vonkajší smaltovaný povrch s oceľovou
základ ňou je doplnený o nepri ľnavú vrstvu Quantanium REAL, obohatenú
o čiastočky PRAVÉHO KAME ŇA. Riad sa rýchlo rozohreje a dlho drží
teplo, takže ho používajte na strednom výkone varnej dosky - zabezpečíte
mu dlhšiu životnosť.
RIAD JE VYROBENÝ
V ŠPANIELSKU

PALACINKOVÁ PANVICA
24 cm

-50%
23,99
1199 €

GRILOVACIA PANVICA
27 x 27 cm

KUCHYNSKÝ ROBOT
PRO

PLECH NA PIZZU
32 cm

3 metličky na mixovanie,
hnetenie a šľahanie.
Planetárny pohyb.
Miska z nehrdzavejúcej ocele.
Objem 4,5 l.
6 rýchlostí + funkcia Pulse.
Výkon až 1400 W.

-50%
35,99
1799 €

HLBOKÁ PANVICA
16 cm

-50%
23,99
1199 €

159,99 -50%
7999 €

-50%
25,99
1299 €

MIXUJE

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA
STAR
HRNIEC
20 cm

-50%
35,99
1799 €

HRNIEC
24 cm

45,99 -50%
2299 €

HRNIEC NA CESTOVINY
S POKRIEVKOU
22 cm

-50%
49,99
2499 €

RAJNICA
26 cm

-50%
35,99
1799 €

Zľava platná
pri nákupe za

30 €

*

PEKÁČ
40 x 25 cm

39,99
1999 €

-37%
79,99
4999 €

-50%

Vyprážanie horúcim vzduchom.
Nastaviteľná teplota,
časovač a funkcia
automatického vypnutia.
Nepriľnavý povrch.
Výkon až 1450 W.
Objem 3,5 l.

HNETIE ŠĽAHÁ

Nakupujte.
Získajte zľavy.
Pri Vašich nákupoch v predajniach Kaufland na Slovensku sa môžete zapojiť do vernostnej akcie. Za každých 30 €* hodnoty
nákupu máte možnosť vybrať si jeden produkt značky Delimano za zníženú cenu so zľavou až do -50 %.
1. Za každých tridsať (30) eur* hodnoty 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 13. 10. 2022 do 4. 1. 2023 si môžete zakúpiť vernostné produkty značky Delimano.
2. Vernostné produkty sú vyobrazené vo vnútri tohto informačného letáka. Informačný leták je k dispozícii pri pokladni, na informáciách
a pri vystavenom vernostnom tovare v predajniach Kaufland. Informačný leták je ďalej k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie aj na
webovej stránke spoločnosti Kaufland www.kaufland.sk.
3. Za každých tridsať (30) eur* hodnoty nákupu máte možnosť vybrať si jeden produkt z ponuky vernostných produktov značky
Delimano, a to za vernostnú, teda zníženú cenu. Výška vernostnej ceny je stanovená vo vnútri tohto informačného letáka pri každom
druhu vernostného produktu. Produkty značky Delimano, ponúkané vo vernostnej akcii, si môžete kúpiť aj pri nesplnení podmienky
nákupu v hodnote tridsať (30) eur* za plnú predajnú cenu (t. j. bez zľavy).
4. Nákup v hodnote tridsať (30) eur* a následné okamžité využitie zľavy na vernostné produkty môžete uskutočniť v období
od 13. 10. 2022 do 4. 1. 2023. Kúpu vernostného tovaru za zníženú cenu musíte uskutočniť súčasne s nákupom. Následné využitie a uplatnenie si zníženej ceny po uskutočnení nákupu nie je možné (napr. následným predložením bločku z už skôr uskutočneného nákupu).
5. Usporiadateľ vernostnej akcie si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť,
predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť.
6. Úplné pravidlá vernostnej akcie a podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.kaufland.sk. Ceny v informačnom letáku sú uvedené v eurách. Podľa vybraného produktu zľava vo výške až do -50 % oproti predajnej cene. V Bratislave dňa 13. 10. 2022.
*Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených tabakových výrobkov, počiatočnej mliečnej výživy, vratných obalov a produktov mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou označené v predajni (napr. produkty s končiacim sa dátumom
minimálnej trvanlivosti).
• VHODNÉ DO RÚRY
(s výnimkou hrnca na cestoviny a palacinkovej panvice)
• NA VŠETKY TYPY VARNÝCH DOSIEK VRÁTANE INDUKCIE
(s výnimkou pekáča a plechu na pizzu)

KVAPKA
OLEJA

NEPRIĽ NAVÉ

ODOLNÉ VOČI
POŠKRIABANIU

EKOLOGICKÉ

