S Whirlpool
vždy niečo navyše
Kúpte vybrané spotrebiče Whirlpool
a získajte darčeky v hodnote až 180 EUR.
Čím viac nakúpite, tým viac darčekov
si môžete vybrať.*
PROMO AKCIA

Doprajte sebe aj svojej domácnosti len to najlepšie
a odmeňte sa darčekmi podľa vlastného výberu
Vouchery alebo exkluzívne sety uterákov
značky Matějovský

Praktické a nadčasové produkty do domácnosti
značky BergHOFF

Ilustračné fotografie

VYBERTE SI SVOJ DARČEK

PODMIENKY AKCIE

Nakúpte vybrané spotrebiče Whirlpool,
zaradené do akcie v období jej platnosti.

Akcia sa vzťahuje len na vybrané spotrebiče Whirlpool a platí na nákupy
uskutočnené u väčšiny obchodných partnerov Whirlpool v SR
od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022.

Tieto spotrebiče sú na stránkach www.whirlpool.sk
označené ikonou darček a ich zoznam je dostupný
zo sekcie Akcie & Darčeky

DARČEK

Zaregistrujte svoj nákup a vyberte si darček. Informácie
nájdete na stránke www.whirlpool.sk v sekcii Akcie & Darčeky,
v detaili akcie „S Whirlpool vždy niečo navyše“.
Registráciu je potrebné uskutočniť do 30 dní od nákupu.
V prípade, že v tejto lehote nemáte k dispozícii spotrebič a tak aj
výrobné číslo a 12NC kód (údaje zo spotrebičov, ktoré sú nevyhnutné k registrácii), je na stránkach pripravená tzv. dvojfázová
registrácia.
Vybrané darčeky Vám po splnení všetkých podmienok
doručíme priamo na Vašu korešpondenčnú adresu alebo e-mail
(v prípade elektronického voucheru Matějovský).

Portfólio spotrebičov zahrnutých do akcie je rozdelené do dvoch
kategórií (označených ako Kategória 1 a 2), pričom každej patrí
vlastná hodnota a ponuka darčekov (viď ďalej). U vybraných spotrebičov si môžete k darčeku z danej kategórie navyše vybrať
Extra darček alebo IBA Extra darček (k modelu nie je priradená
žiadna kategória).
Informácie o tom, ktorý spotrebič patrí do Kategórie 1 alebo do
Kategórie 2 a či má/nemá Extra darček, nájdete tiež na webovej stránke.
Ak ste zakúpili viac spotrebičov zaradených do tejto akcie, môžete
registráciu urobiť naraz alebo zvlášť.

* Darčeky v promo akcii majú rôznu hodnotu podľa typu, čiastka 180 eur vr. DPH je zaokrúhlená komunikačná maximálna hodnota, ktorú dosahujú sady darčekov, ktoré sú k dispozícii k vybraným modelom. Ceny darčekov
z Kategórie 1 a 2 sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH a vychádzajú z oficiálnych cenníkov jednotlivých značiek. Ceny darčekov Jar a Ariel sú obvyklé predajné ceny. Detailné informácie budú dostupné
na webe www.whirlpool.sk so spustením akcie. Všetky darčeky sú k dispozícii len do vyčerpania zásob. Extra darček môže byť zmenený alebo z akcie odstránený.

Značka Matějovský sa vďaka viac než
tridsaťročnej skúsenosti s textilnou výrobou
stala neoddeliteľnou stálicou domácností.
V on-line nákupnej galérii si pohodlne vyberiete bytový textil pre
celú domácnosť - prémiové uteráky a osušky, bavlnené utierky,
výbavu do detskej postieľky a širokú ponuku posteľnej bielizne,
vrátane špeciálnych dizajnových radov. Všetko vo vysokej kvalite
materiálu a spracovaní a s citom pre dizajn. Preto vás budú produkty
značky Matějovský tešiť dlhší čas.

Medzinárodná značka BergHOFF je
zameraná na vysoko kvalitné
a dizajnové kuchynské potreby
a doplnky. Tie sa pre svoju praktickosť rýchlo stávajú
neoddeliteľnou súčasťou každodenného života v domácnosti.
Spoločným menovateľom je nadčasovosť, kvalita, zmysel pre
detail a elegantný dizajn. To potvrdzuje aj rad ocenení na čele s
Red Dot Award alebo iF Award. Výrobky BergHOFF sú určené na
profesionálne aj domáce použitie.

DARČEKY Z KATEGÓRIE 2

DARČEKY Z KATEGÓRIE 1
Voucher na online
nákup od Matějovský
v hodnote 28 EUR*

Voucher na online
nákup od Matějovský
v hodnote 56 EUR*
unikátný kód

unikátný kód

Voucher je unikátny kód, ktorý po zadaní do objednávky zníži jej cenu o danú hodnotu. Zľavový kód/voucher bude doručený elektronicky na e-mail uvedený zákazníkom pri registrácii a je možné ho využiť
na nákup na https://www.matejovsky-obliecky.sk/. Vouchery platia na všetok sortiment, vrátane akčného a zľavneného. Hodnota sa nevzťahuje na poštovné (v prípade nákupu nad 120 eur je poštovné zdarma).
Platnosť voucherov je do 31.8. 2023. Voucher je nutné uplatniť jednorazovo, nie je možné ho vymeniť za peniaze.

Darčekové balenie 2 ks uterákov Mita
značky Matějovský v hodnote 43 EUR*

Darčekové balenie 4 ks uterákov Mita značky
Matějovský v hodnote 82 EUR*

Farebné varianty uterákov:

Farebné varianty uterákov:

lososová

mätová

orieškovo
tmavá

ružovo svetlá + červenoružová

lososová
svetlá

mätová
svetlá

smotanová

šedá svetlá + šedá tmavá

lososová
tmavá

orieškovo
svetlá

šedá
svetlá

BergHOFF cestovná sada
fľaša, príbor, obedár
v hodnote 67,95 EUR*

BergHOFF panvica GEM s pokrievkou
a odnímateľnou rukoväťou
v hodnote 104 EUR*

Cestovná sada obsahuje príbor
v silikónovom puzdre, misku
a sklenenú fľašu s pútkom.

Hlboká panvica s priemerom 24 cm,
pokrievkou a odnímateľnou rukoväťou je
vhodná na indukciu a zapekanie v rúre.

BergHOFF sada 3 ks misiek
na potraviny
v hodnote 52,95 EUR*

BergHOFF 30-dielna
sada príborov Folio
v hodnote 129 EUR*

Sada 3 praktických misiek s vekom
v rôznych veľkostiach, vhodné
na skladovanie v chladničke,
mrazničke, aj pre ohrev
v mikrovlnnej rúre.

30-dielna sada príborov
z nerezovej ocele v nadčasovom
elegantnom dizajne.

BergHOFF sada 5 ks dóz
na potraviny Leo
v hodnote 63,95 EUR*

BergHOFF set nožov
- na výber
z 3 možností*

Sada 5 nádob s kvalitným
silikónovým tesnením
na skladovanie rôznych
druhov potravín.

Vyberte si z troch
možností praktických a elegantných setov nožov
ten pravý pre Vašu
domácnosť

EXTRA DARČEK
Spotreba prostriedkov na pranie alebo umývanie Jar
alebo Ariel na minimálne 5 mesiacov**
ilustračné foto

Nože Spirit
šedé
v hodnote
114 EUR

Nože Slate
mint
v hodnote
114 EUR

Nože Leo
šedé
v hodnote
97,95 EUR

VIAC
INFORMÁCIÍ
O DARČEKOCH

** Spotreba vychádza z referenčných hodnôt: Referenčná hodnota počtu cyklov
prania a umývania riadu je: Umývanie riadu 280 cyklov/12 mesiacov,
Pranie: 220 cyklov/12 mesiacov.

* Každý druh darčeka je k dispozícii iba do vyčerpania zásob. Informácia, či je alebo nie je určitý darček k dispozícii, bude vždy v reálnom čase uvedená na registračnej stránke. Darčeky alebo ich časti môžu byť priebežne doplnené
alebo nahradené alternatívnou variantou, čo sa týka typu darčeka alebo jeho hodnoty, alebo môžu byť z akcie úplne odstránené. Extra darček môže byť z akcie po vyčerpaní zásob úplne odstránený. Obsah výrobkov, na ktoré sa akcia
vzťahuje, sa môže v priebehu akcie zmeniť. Obsah darčekov pri jednotlivých kategóriách sa môže zmeniť, rovnako môžu byť výrobky do a z jednotlivých kategórií zaradené alebo vyradené. Odporúčame účastníkom,
aby starostlivo sledovali internetové stránky akcie, kde zistia aktuálnu situáciu výrobkov aj darčekov.

