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Za každých 5 EUR hodnoty vášho nákupu v rámci jednej platby v obchodoch Tesco obdržíte pri
pokladni 1 nálepku. V prípade platby pri samoobslužných pokladniach požiadajte o nálepku
zodpovedného pracovníka pokladní.
Nálepky je potrebné nalepiť na hraciu kartu, ktorá je k dispozícii v obchodoch siete Tesco pri
pokladniach, v priestore centra služieb zákazníkom alebo pri produktoch vystavených v rámci
tejto akcie.
Pokiaľ nazbierate 10 alebo 15 nálepiek (podľa druhu produktu), môžete získať 50% - 60% zľavu
na exkluzívne výrobky Tefal. Vyplnenú hraciu kartu s nalepenými nálepkami je potrebné
odovzdať pri platbe pracovníkovi na pokladni. Produkty Tefal za zvýhodnenú cenu je možné
zakúpiť iba s vernostnou kartou Clubcard.
Zľavu vyplývajúcu z jednej vyplnenej hracej karty s príslušným počtom nálepiek je možné
uplatniť iba raz.
Zákazníci, si môžu produkty Tefal zakúpiť aj bez použitia karty Clubcard a bez predloženia
vyplnenej hracej karty bez zľavy, za plnú predajnú cenu.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami. Počet produktov na osobu nie je obmedzený.
Nárok na nálepky nevzniká v prípade nákupu na čerpacích staniciach Tesco; do hodnoty
nákupu sa nezapočítava cena tabakových výrobkov a dojčenskej stravy.
Nálepky sa vydávajú v období od 7.11.2018 do 19.02.2019, zľavnené produkty si môžete
zakúpiť v období od 7.11.2018 do 5.03.2019 alebo do vypredania zásob.
Ponuka exkluzívnych produktov TEFAL je platná vo všetkých obchodoch siete Tesco, s
výnimkou čerpacích staníc Tesco. Dostupnosť výrobkov sa môže v jednotlivých obchodoch líšiť.
Ponuka je platná len do vypredania zásob a všetky výrobky sú dostupné v obmedzenom počte.
Tesco si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť či ukončiť túto ponuku kedykoľvek v
priebehu trvania tejto akcie.
Skopírované, poškodené, pozmenené alebo falšované nálepky nebudú uznané za platné a
budú odmietnuté. V prípade straty alebo poškodenia nálepky, náhradná nálepka nebude
vydaná.
Nálepky nemajú žiadnu nominálnu hodnotu a nie je možné ich vymeniť za hotovosť. V prípade
oprávnenej reklamácie spojenej s vrátením výrobku získaného so zľavou za nazbierané nálepky
Vám bude vrátená iba cena, ktorú ste za výrobok skutočne zaplatili.
Usporiadateľom akcie je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815
61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaní v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 366/B. Podrobnosti o akcii a ďalšie podmienky nájdete na
webovej stránke www.tesco.sk/hello/sezona/vianoce/tefal alebo v centrách služieb
zákazníkom.

