KRÁSA JE ZAZÁŘIT S NOVOU KABELKOU

SBÍREJTE BODY A ZÍSKEJTE ODMĚNY
NAOMI CAMPBELL JIŽ OD 49,90 Kč
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Kabelky a taštičky se slevou až 92 %

7

Odměna
Naomi Campbell
již od 199,90 Kč
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Akce trvá od

100 Kč

nákupu
= 1 bod

Odměna
Naomi Campbell
již od 49,90 Kč

Všeobecná pravidla a podmínky akce:
•V
 období od 13. 2. do 18. 6. 2019 máte v síti drogerií ROSSMANN v České republice možnost
zúčastnit se speciální akce pro naše věrné zákazníky.
• Sbírejte body a získejte slevu na odměny Naomi Campbell.
• V uvedeném období obdržíte za každých uskutečněných 100 Kč nákupu přímo na pokladně prodejny
ROSSMANN jeden bod.
• Extra body získáte za nákup speciálně označených výrobků.
• Za 25 nalepených bodů na vaší kartě získáte možnost zakoupit si jednu z odměn Naomi Campbell
dle vlastního výběru již od 49,90 Kč. Za 10 nalepených bodů na vaší kartě získáte možnost zakoupit
si jednu z odměn Naomi Campbell dle vlastního výběru již od 199,90 Kč. Nemůžete se rozhodnout,
kterou odměnu si vybrat? Sbírejte body dále a získejte je všechny.
• Vyplněnou kartu lze odevzdat na pokladně a zakoupit odměnu Naomi Campbell ještě týden
po skončení akce, a to do 25. 6. 2019, nebo do dřívějšího vyprodání zásob.
• Při koupi odměny Naomi Campbell nelze uplatnit žádný jiný slevový kupon.
• Zákazník obdrží bod pouze bezprostředně po nákupu. Zákazník není oprávněn uplatňovat vydání
bodu mimo období 13. 2. – 18. 6. 2019 nebo v jiné prodejně, než ve které učinil nákup, za který mu
bod přísluší, a to ani v případě, že v příslušné prodejně došlo k vyčerpání zásob bodů.
Odměny Naomi Campbell lze zakoupit i bez nasbíraných bodů za plnou cenu již od 600 Kč
do 25. 6. 2019, nebo do dřívějšího vyprodání zásob. Plné ceny odměn Naomi Campbell, na které se
akce vztahuje, včetně cen jednotlivých odměn Naomi Campbell po slevě (za 10, resp. 25 nalepených
bodů na kartě), jsou uvedeny na této kartě a na webu pořadatele ROSSMANN, spol. s r. o.
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 13. února
2019 do 18. června 2019, nebo do dřívějšího vyčerpání zásob odměn Naomi Campbell v jednotlivých
prodejnách. Na koupi odměn Naomi Campbell, resp. na poskytnutí slevy na odměny Naomi Campbell
nevzniká ani při splnění podmínek dle pravidel této akce zákazníkovi právní nárok, a ani nelze
po pořadateli požadovat namísto slevy na odměny Naomi Campbell 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.

Naomi Campbell is a registered TRADEMARK of OMI Ltd. TRADEMARK used under sub-license by TCC Global N.V., World Trade Centre, Zuidplein 84, 1077 XV, Amsterdam, The Netherlands.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM ROSSMANN

Kolekce kabelek a taštiček Naomi Campbell

Nový věrnostní program vám přináší exkluzivně kabelky a taštičky
značky Naomi Campbell se slevou až 92 %. Naomi Campbell je stálicí
a ctěnou ikonou módního průmyslu. Patří ke generaci celosvětově známých
supermodelek, které ovládly přehlídková mola i přední stránky světových
módních časopisů.

Naomi Campbell se osobně podílela na tvorbě této exkluzivní kolekce
a vdechla jí svůj jedinečný, oslňující styl a šarm. Kolekce obsahuje veškeré
základní, klasické a nadčasové kousky, které jsou dlouhodobě oblíbené
předními světovými módními značkami, doplněné detaily a barvami
odrážejícími Naomin kreativní a inspirativní přístup k módě.

KOSMETICKÁ TAŠTIČKA

KABELKA ČERNÁ

49,90 Kč + 25 bodů
199,90 Kč + 10 bodů

299,90 Kč + 25 bodů
599,90 Kč + 10 bodů

Uchovávejte svoje kosmetické přípravky
ve stylové taštičce se vzorem zebry.

Prostorná kabelka přes rameno, která nabízí dostatek
prostoru i pro tablet, diář nebo oblíbenou knihu či časopis.

Plná cena 600 Kč (bez nasbíraných bodů)

Plná cena 1 900 Kč (bez nasbíraných bodů)

Toaletní taštička

KABELKA VZOR ZEBRA

49,90 Kč + 25 bodů

299,90 Kč + 25 bodů

Plná cena 700 Kč (bez nasbíraných bodů)

Plná cena 1 900 Kč (bez nasbíraných bodů)

Toaletní taška se vzorem zebry je ideální pro uložení
kosmetických a hygienických potřeb při cestování.

Osobitá kabelka se vzorem zebry je nepřehlédnutelným
doplňkem, který oživí a doplní váš jedinečný styl.

199,90 Kč + 10 bodů

599,90 Kč + 10 bodů

KABELKA ČERVENÁ

Batoh
299,90 Kč + 25 bodů
499,90 Kč + 10 bodů

Plná cena 1 600 Kč (bez nasbíraných bodů)

Tento batoh pohodlně pojme veškeré vaše osobní
věci, které potřebujete mít každý den u sebe.

299,90 Kč + 25 bodů
599,90 Kč + 10 bodů

Plná cena 1 900 Kč (bez nasbíraných bodů)

Módní kabelku v nepřehlédnutelné červené barvě je možné
nosit podle posledních trendů křížem přes tělo s použitím
dlouhého popruhu nebo jako elegantní doplněk v ruce.

KABELKA ČERNÁ S PŘEDNÍ KAPSOU

KABELKA BAREVNÁ

299,90 Kč + 25 bodů

299,90 Kč + 25 bodů

Plná cena 1 900 Kč (bez nasbíraných bodů)

Plná cena 1 900 Kč (bez nasbíraných bodů)

Tato elegantní kabelka se hodí jak pro každodenní
nošení, tak i večer do společnosti.

Tato kabelka je tou správnou odpovědí na poslední
módní trend kombinace barevných bloků.

599,90 Kč + 10 bodů

599,90 Kč + 10 bodů

