Zapojte se do našeho
věrnostního programu,
a využívejte tak extra nabídky,
do kterých jsme zařadili to nejlepší
pro Vás a Vaše miminko od jeho
narození až do 3 let.

Nabídka platí
od 27. 3. do 23. 4. 2019.

Babydream
plenkové
kalhotky
a noční pleny

JEN ZA

129.-

339.-

Babydream

Jumbo Pack
dětské pleny, junior 68 ks,
maxi plus 72 ks, maxi
80 ks, nebo midi 92 ks
od 3,25 za 1 ks

Babydream

běžná cena bez karty
Rossmánek: 339.-

299.Babydream

dětská podložka
pod dítě,
60 × 60 cm,
10 ks

pokračovací mléčná
výživa, různé druhy,
500 g

69.90

129.-

běžná cena bez karty
Rossmánek: 69.90

běžná cena bez karty
Rossmánek: 129.-

59.90

99.90
Babydream

Babydream,
dětská
kosmetika 500 ml

JEN ZA

59.

90

výhodné balení dětských
vlhčených ubrousků,
různé druhy, 4× 80 ks

3+1

ZDARMA1)

JEN ZA

95.90

1)

součást balení

Babydream,
dětská
kosmetika 250 ml

JEN ZA

39.

90

KVALITNÍ PÉČE
PRO DĚTSKÉ ZOUBKY
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Jaké výhody Vás s ROSSMÁNKEM čekají?

01.03.19 17:32

S kartou
ROSSMÁNEK
nakoupíte ještě
výhodněji!

Jednorázová 10% sleva na první nákup vybraného dětského
sortimentu s věrnostní kartou, a to i na akční výrobky.
Pravidelné měsíční slevy pro děti a maminky.
Možnost zapojit se do soutěží o zajímavé ceny.
Slevy u našich partnerů.
Více informací naleznete na www.rossmann.cz v sekci ROSSMÁNEK.

Zaregistrujte se na www.rossmann.cz

NABÍDKA PLATÍ OD 27. 3. DO 23. 4. 2019, NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB A VZTAHUJE SE NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ V TOMTO LETÁKU.
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1 K AKCÍM SE VYDÁVAJÍ DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB. NEVZTAHUJE SE NA ZBOŽÍ OZNAČENÉ NA PRODEJNĚ CENOVKOU 16.01.19
15:34
DÁRKY
„VÝPRODEJ“.
ODBĚR MOŽNÝ JEN V OBVYKLÉM MNOŽSTVÍ. VŠECHNY CENY UVEDENY V Kč. ZA TISKOVÉ CHYBY NERUČÍME.
Fotografie jsou ilustrační. V případě jakéhokoli dotazu, námětu či stížnosti se prosím obracejte na naši bezplatnou infolinku 800 767 626.
S kartou ROSSMÁNEK získáte jednorázovou 10% slevu na první nákup dětského sortimentu, a to i na akční výrobky v rámci věrnostního
programu. Zároveň s touto kartou můžete nakupovat i akční výrobky ze všech 4 kategorií. Vhodnost výrobku pro dítě určitého věku ověřte
na obalu konkrétního výrobku. Podmínky účasti v programu ROSSMÁNEK jsou podrobněji upraveny v obchodních podmínkách Dětského
věrnostního programu ROSSMÁNEK, jejichž aktuální znění naleznete na www.rossmann.cz.
x)
Nezávazná doporučená spotřebitelská cena. Nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenou se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, v platném znění, rozumí výrobcem nezávazně doporučená cena prodeje spotřebiteli, příp. cena nezávazně doporučená dodavatelem.
x))
Cenové zvýhodnění produktů oproti nezávazné doporučené spotřebitelské ceně.

