SBÍREJTE BODY A ZÍSKEJTE ŽIVLÍKY POUZE ZA 49,90 Kč
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Všeobecná pravidla a mechanika akce:
V období od 19. 9. do 24. 12. 2018 máte v síti drogerií ROSSMANN v České republice možnost zúčastnit
se speciální akce pro naše věrné zákazníky.
Sbírejte body a získejte slevu na Živlíky.
V uvedeném období obdržíte za každých uskutečněných 100 Kč nákupu přímo u pokladny prodejny
ROSSMANN jeden bod.
Za 25 bodů nalepených na své kartě získáte možnost zakoupit si jednoho ze Živlíků dle vlastního
výběru za 49,90 Kč. Za 10 bodů nalepených na své kartě získáte možnost zakoupit si jednoho ze Živlíků
dle vlastního výběru za 149,90 Kč. Nemůžete se rozhodnout, kterého Živlíka si vybrat? Sbírejte body
dále a získejte je všechny.
Vyplněnou kartu lze odevzdat u pokladny a zakoupit Živlíka ještě týden po skončení akce, a to do
31. 12. 2018, nebo do dřívějšího vyprodání zásob.
Při koupi Živlíka nelze uplatnit žádný jiný slevový kupon.
Zákazník obdrží bod pouze bezprostředně po nákupu. Zákazník není oprávněn uplatňovat vydání
bodu mimo období 19. 9. – 24. 12. 2018 nebo v jiné prodejně, než ve které učinil nákup, za nějž mu bod
přísluší, a to ani v případě, že v příslušné prodejně došlo k vyčerpání zásob bodů.
Živlíky lze zakoupit i bez nasbíraných bodů za plnou cenu 399 Kč do 31. 12. 2018, nebo do dřívějšího
vyprodání zásob.
Doplňující informace: Pořadatelem věrnostní akce je společnost ROSSMANN, spol. s r. o. Pořadatel si
vyhrazuje právo kdykoliv pravidla věrnostní akce změnit nebo akci odvolat.
Akce trvá od 19. září 2018 do 24. prosince 2018, nebo do dřívějšího vyčerpání zásob Živlíků
v jednotlivých prodejnách. Na koupi Živlíků, resp. na poskytnutí slevy na Živlíky nevzniká ani při
splnění podmínek dle pravidel této akce zákazníkovi právní nárok a ani nelze po pořadateli požadovat
namísto slevy na Živlíky finanční hotovost nebo jakékoli jiné plnění. Tato reklama není nabídkou ani
výzvou k podání nabídek, jde o dokument určený výhradně k marketingovým a propagačním účelům.
ROSSMANN, spol. s r. o., si vyhrazuje právo na opravu případných tiskových či jiných podobných chyb.
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Extra body získáte za nákup speciálně označených výrobků.
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Živlíci učí děti, jak se chovat, 
aby tu planeta byla pro nás co nejdéle.
VĚRNOSTNÍ PROGRAM ROSSMANN

Toník Plameník

Gabča Kapča

„Já jsem
Toník Plameník
a naučím tě,
co do kamen patří
a co ne.“

„Já jsem
Gabča Kapča a vím,
že každé kapky
nadarmo je velká
škoda.“

Kája Kořínek

Anetka Planetka
„Já jsem
Anetka Planetka,
a abych byla pořád
takhle pěkně modrá,
přála bych si děti
naučit třídit odpad.“

Prcek Paprcek
„Já jsem
Prcek Paprcek
a rozsvítím ti
pokojíček, ať přes
den nemusíš
zbytečně svítit.“

Chuck Fičák

„Já jsem
Kája Kořínek
a přál bych si,
aby děti při kreslení
neplýtvaly papírem.“

Lóra Flóra

„Já jsem Chuck Fičák
a raději přede mnou
zavírej okno, jinak
z pokojíčku vyženu
všechno teplo.“

„Já jsem
Lóra Flóra
a mám radost
pokaždé, když se
třídí bio odpad.“

25 bodů = Živlík za 49,90 Kč
10 bodů = Živlík za 149,90 Kč
Živlíka lze do 31. 12. 2018, nebo
do dřívějšího vyprodání zásob zakoupit
i bez nasbíraných bodů za cenu 399 Kč.

Luky
Hromotluk

„Já jsem
Luky Hromotluk
a nabíjí mě, když můžu
dětem ukázat,
jak šetřit energií.“

