ZBIERAJ NAKLEJKI

I ZYSKAJ RABAT

50%
PIECZ
PRZECHOWUJ

I ZAMRAŻAJ
W ZDROWYM STYLU!

Akcja trwa od 3.09.2020 r.
do 31.10.2020 r. lub do wyczerpania zapasów

POJEMNIKI SIMPLY
1998

Wykonane z hartowanego
szkła, co zapewnia
zwiększoną odporność
na działanie wysokich
temperatur oraz na
uszkodzenia mechaniczne

POKRYWKA
wyposażona w uszczelkę oraz odpowietrznik, co zapewnia:
bezpieczeństwo przechowywania – szczelność pojemników;
możliwość podgrzewania w mikrofali bez otwierania pokryw

Pojemnik
prostokątny
370 ml

999

50% RABATU

2598

Pojemnik
prostokątny
600 ml

1299
50% RABATU

3398

Pojemnik
prostokątny
1l

1699
50% RABATU

Idealne do:
piekarnika

popularne kształty
umożliwiają optymalne
wykorzystanie przestrzeni
w lodówce, szufladzie
czy szafce kuchennej

zmywarki
lodówki
zamrażarki

Odporne na
zmiany temperatur
Można bezpiecznie
używać w temperaturze
do -40ºC

2598

KSZTAŁTY

mikrofalówki

SZKŁO HARTOWANE
co umożliwia: zamrażanie, zapiekanie w piekarniku w temperaturze
do 300ºC, podgrzewanie w mikrofali, zdrowe przechowywanie
żywności

Pojemnik
kwadratowy
520 ml

Pojemnik
prostokątny dzielony
+ zestaw sztućców
975 ml

12

99

50% RABATU

3398

Pojemnik
kwadratowy
800 ml

4998

2499
50% RABATU

16

99

50% RABATU

4998

Pojemnik
prostokątny
1,5 l

3998

Salaterka
1,4 l

1999
50% RABATU

2499
50% RABATU

4998

Salaterka
2,4 l

2499
50% RABATU

Jak wziąć udział w programie?

1

Zrób zakupy
w terminie
od 3.09.2020 r.
do 31.10.2020 r.

3

Zbierz 5 naklejek
i kup wybrany
produkt Ambition
z kolekcji Simply
z rabatem 50%.

2
4

Za każde
wydane 10 zł
otrzymasz
1 naklejkę.
Naklejki wydawane są od
3.09.2020 do 31.10.2020 r.
Uzbierane naklejki można
wykorzystać do 31.10.2020 r.
lub do wyczerpania
asortymentu.
1. Akcja polega na wydawaniu Klientom Naklejek za dokonane zakupy, które
po umieszczeniu na Kartę Kolekcjonerską umożliwiają nabycie Produktu
Promocyjnego marki AMBITION SIMPLE z rabatem 50% od ceny regularnej.
2. Naklejki wydawane będą od 3.09 do 31.10.2020 r., odbiór Produktów Promocyjnych możliwy będzie od 3.09 do 31.10.2020 r. lub do wyczerpania
zapasów produktów.
3. Naklejki wydawane będą Klientom za jednorazowe zakupy w sklepie na
kwotę min. 10 zł lub jej wielokrotność (10 zł = 1 naklejka, 20 zł = 2 naklejki
itd.).
4. Aby nabyć Produkt Promocyjny w cenie promocyjnej, należy wydać kasjerowi, w okresie trwania Akcji, Kartę Kolekcjonerską z naklejoną na nią odpowiednią ilością naklejek oraz zapłacić promocyjną cenę produktu. Organizator zatrzymuje okazane Karty Kolekcjonerskie. Wymagana liczba naklejek
musi znajdować się na jednej Karcie.
5. Z akcji wyłączony jest zakup napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa),
wyrobów tytoniowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt,
przedmiotów służących do karmienia niemowląt, produktów leczniczych.
Jeżeli zakup będzie obejmować produkty, o których mowa powyżej, ich wartość zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych
danym dowodem zakupu i na tej podstawie zostanie wydana odpowiednia
ilość naklejek.
6. Naklejki oraz Karta Kolekcjonerska z naklejonymi Naklejkami nie podlegają
wymianie na gotówkę.
7. Naklejki oraz Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone Naklejki nie będą akceptowane, a tym
samym odbiór Produktu Promocyjnego będzie niemożliwy.
8. Wzór Naklejek, które należy wkleić
na Kartę Kolekcjonerską:

