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Dlaczego noże
?

Każde wydane
25 zł = 1 naklejka

Każde wydane
25 zł = 1 naklejka

Każde wydane
25 zł = 1 naklejka

Każde wydane
25 zł = 1 naklejka

1. Organizatorem Akcji jest Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Motańcu, Motaniec 30, 73-108 Kobylanka. 2. Akcja polega na
wydawaniu Naklejek, przez kasjera w sklepie Organizatora, Uczestnikom, za dokonane jednorazowe zakupy (tj. w ramach jednej transakcji
dokumentowanej jednym paragonem) za kwotę co najmniej 25 zł lub jej wielokrotność (25 zł = 1 naklejka, 50 zł = 2 naklejki, 74 zł = 2 naklejki, 75 zł = 3
naklejki itd.), mogących upoważniać do otrzymania zniżki na produkty promocyjne. 3. Naklejki, po naklejeniu na karcie kolekcjonerskiej do zbierania
Naklejek, umożliwiają nabycie, za cenę ze zniżką od ceny detalicznej, określonej na Karcie Kolekcjonerskiej, zależnej od rodzaju produktu i liczby
uzbieranych Naklejek, produktu w postaci noży Thomas by Rosenthal group. Produkty Promocyjne mogą być także nabywane przez Uczestników
w cenach detalicznych, niezależnie od liczby zebranych Naklejek. Dodatkowe akcesoria, tj. drewniany stojak na noże oraz drewniana deska do krojenia,
dostępne są w cenie promocyjnej bez konieczności zbierania Naklejek. 4. Promocja trwa od 17.06.2019 roku do dnia 14.09.2019 roku lub do wyczerpania
zapasów (liczba produktów dostępnych w Akcji jest ograniczona), przy czym Naklejki wydawane będą od dnia 17.06.2019 roku do dnia 7.09.2019 roku,
a sprzedaż Produktów Promocyjnych od dnia 17.06.2019 roku do dnia 14.09.2019 roku. 5. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty
Kolekcjonerskiej lub Naklejek duplikaty nie są wydawane. Naklejki, jak również Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające
zniszczone lub uszkodzone Naklejki nie będą akceptowane. 6. W przypadku ewentualnego zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik otrzymał
Naklejkę, Uczestnik obowiązany jest także do zwrotu Naklejki, o ile wskutek zwrotu towaru wartość zakupów okaże się niższa,
niż uprawniająca do otrzymania Naklejki. 7. Z Akcji całkowicie wyłączone są następujące produkty: wyroby tytoniowe, napoje
alkoholowe, w tym piwa, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmioty służące do karmienia piersią,
produkty lecznicze oraz doładowania do telefonów. 8. Pełny regulamin dostępny w sklepach Netto lub na www.netto.pl.

Thomas® is a registered trademark of Rosenthal GmbH used under license by TCC Global N.V., World Trade Center Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands.

TUTAJ WKLEJAJ NAKLEJKI

Thomas to niemiecka marka
o światowej renomie i ponad 100-letniej
tradycji w projektowaniu najwyższej
jakości produktów do przygotowywania
i obróbki żywności. Marka została
założona w 1903 r. przez Fritza Thomasa,
a od 1908 r. należy do koncernu
Rosenthal.
Produkty Thomas by Rosenthal group
cieszą się dużym uznaniem wśród
konsumentów, którzy doceniają ich
wysoką jakość oraz ciekawy styl.
Praktyczne i innowacyjne rozwiązania
gwarantują, że doskonale sprawdzą
się one w każdej kuchni.

Thomas Grip to najnowsza kolekcja noży
łącząca design i funkcjonalność.

Ostra akcja!
Zdobądź noże
z RABATEM

Wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja ze stali
nierdzewnej z wydrążonym uchwytem sprawia,
że każdy nóż jest idealnie wyważony i łatwy
w użyciu. Nowy wzór wytłoczony na uchwycie
gwarantuje bezpieczeństwo i przyjemność
użytkowania.

75%!
Akcja trwa od 17.06 do 14.09.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin akcji dostępny w sklepie bądź na www.netto.pl

ZBIERZ 10 NAKLEJEK
i skorzystaj z oferty
z RABATEM

KROK PO KROKU
1.

Za każde wydane 25 zł Klient otrzymuje 1 naklejkę
(50 zł to 2 naklejki, 75 zł to 3 naklejki itd.).
Naklejki wydawane są od 17 czerwca do 7 września 2019 r.

2.

Wystarczy zebrać 10 naklejek, aby uzyskać 75% rabatu
na wybrany produkt.

3.

Produkty ze zniżką można zakupić od 17 czerwca do 14 września 2019 r.

4.

Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepie lub na www.netto.pl.

Nóż uniwersalny 11,5 cm
cena detaliczna: 59,99 zł

75%!
Nóż szefa kuchni 19 cm
cena detaliczna: 99,99 zł

14,99 ZŁ
Z 10 NAKLEJKAMI

Nóż do chleba 19 cm
cena detaliczna: 99,99 zł

Tasak 17 cm
cena detaliczna: 139,99 zł

34,99 ZŁ

24,99 ZŁ

Z 10 NAKLEJKAMI

Z 10 NAKLEJKAMI

24,99 ZŁ

Dodatkowe akcesoria BEZ NAKLEJEK!

Z 10 NAKLEJKAMI

34,99 ZŁ
CENA PROMOCYJNA

Nóż do sera 13 cm
cena detaliczna: 59,99 zł

Mały nóż santoku 12 cm
cena detaliczna: 79,99 zł

14,99 ZŁ
Z 10 NAKLEJKAMI

19,99 ZŁ
Z 10 NAKLEJKAMI

Nóż do mięsa 19 cm
cena detaliczna: 99,99 zł

Nóż do steków 2 × 11,5 cm
cena detaliczna: 119,99 zł

24,99 ZŁ
Z 10 NAKLEJKAMI

29,99 ZŁ
Z 10 NAKLEJKAMI

Drewniana deska
do krojenia
cena detaliczna: 79,99 zł

59,99 ZŁ
CENA PROMOCYJNA

Drewniany stojak na noże
cena detaliczna: 129,99 zł

