SBÍREJTE BODY A ZÍSKEJTE RUČNÍKY
A ŽUPANY NAF NAF JIŽ OD 24,90 Kč
Cena za 5 bodů: od 152,90 Kč
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Cena za 10 bodů: od 89,90 Kč
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Cena za 25 bodů: od 24,90 Kč
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE:
• V období od 11. 9. do 24. 12. 2019 máte v síti drogerií ROSSMANN v České republice možnost zúčastnit se akce
pro naše zákazníky.
• Sbírejte body v podobě samolepek nebo virtuálních bodů do mobilní aplikace v rámci věrnostního programu 		
ROSSMANN CLUB a získejte slevu na odměny NAF NAF.
• Nasbírané samolepicí body nelze vyměnit za virtuální a stejně tak nelze vyměnit virtuální body za samolepicí.
• V uvedeném období obdržíte na pokladně prodejny ROSSMANN za každých uskutečněných 100 Kč nákupu jeden bod.
• Za nákup speciálně označených produktů získáte extra body.
• Za 25 nasbíraných bodů získáte možnost zakoupit si jednu z odměn NAF NAF již od 24,90 Kč. Za 10 bodů získáte
možnost zakoupit si jednu z odměn NAF NAF již od 89,90 Kč. Za 5 bodů získáte možnost zakoupit si jednu z odměn
NAF NAF již od 152,90 Kč.
• Odměnu NAF NAF lze získat na pokladně, a to ještě týden po skončení akce do 31. 12. 2019, nebo do vyprodání zásob.
• Při koupi odměny NAF NAF nelze uplatnit jiný slevový kupon.
• Zákazník obdrží bod pouze bezprostředně po nákupu a není oprávněn požadovat vydání bodu mimo období
11. 9. až 24. 12. 2019 nebo v jiné prodejně, než ve které učinil nákup, a to ani v případě, že v prodejně došlo
k vyčerpání zásob bodů nebo k technickým problémům.
Odměny NAF NAF lze v období od 11. 9. 2019 do 31. 12. 2019 zakoupit i bez nasbíraných bodů za plnou cenu.
Plné ceny odměn i jejich ceny po slevě 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 akce změnit nebo akci odvolat. Na poskytnutí slevy na odměny NAF NAF nevzniká ani při
splnění podmínek dle pravidel této akce zákazníkovi právní nárok ani nelze namísto slevy požadovat finanční
hotovost. ROSSMANN, spol. s r. o., si vyhrazuje právo na opravu případných tiskových či jiných chyb.

Krása je zabalit se
do měkkého
S věrnostním programem získáte
ručníky a župany se slevou až 91 %.
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VĚRNOSTNÍ PROGRAM ROSSMANN

RUČNÍKY A ŽUPANY ZNAČKY NAF NAF

Náš věrnostní program vám exkluzivně přináší ručníky a župany značky
NAF NAF se slevou až 91 %.

Francouzská módní značka NAF NAF, působící už od roku 1973, se v první řadě
soustředí na kvalitní materiály a pocit pohodlí. NAF NAF se pyšní širokou škálou
módních kousků pro každodenní nošení a nyní pro vás připravila jedinečnou
kolekci jemných ručníků a županů v elegantních barvách.

Dětská osuška
(50 × 80 cm)

24,90 Kč + 25 bodů
89,90 Kč + 10 bodů
152,90 Kč + 5 bodů

Plná cena 275,90 Kč (bez nasbíraných bodů)

Pro své nejmenší chceme
jen to nejjemnější. Zabalte
své děťátko do měkké
osušky s hravými obrázky.

Ručník na ruce
(50 × 100 cm)

49,90 Kč + 25 bodů

129,90 Kč + 10 bodů
203,90 Kč + 5 bodů

Plná cena 324,90 Kč (bez nasbíraných bodů)

I vaše ruce si zaslouží
jemnost. Dopřejte jim
jí s ručníkem ze 100%
bavlny a vyberte si
ze tří elegantních barev.

Koupelnová osuška
(70 × 140 cm)

149,90 Kč + 25 bodů

299,90 Kč + 10 bodů
407,90 Kč + 5 bodů

Plná cena 636,90 Kč (bez nasbíraných bodů)

Žijte si doslova jako
v bavlnce a zabalte se do
osušky ze 100% bavlny.
Vybírat můžete ze tří
barevných variant.

Župan
(velikost dámská M/L
a pánská L/XL)

499,90 Kč + 25 bodů
999,90 Kč + 10 bodů
1427,90 Kč + 5 bodů

Plná cena 2053,90 Kč (bez nasbíraných bodů)

Užijte si relax v opravdovém
pohodlí díky županu ze 100%
bavlněného veluru.
Dámy mohou vybírat mezi
béžovou a růžovou a na pány
čeká šedá varianta.

