
PONTGYŰJTŐ FÜZET

A promóció 2021. augusztus 19-től október 03-ig tart, illetve az árukészlet erejéig.

TÖLTSD LE AZ INGYENES APPLIKÁCIÓT!
ÖTLETEKÉRT ÉS INTERAKTÍV FORMÁZÁSI ÚTMUTATÓKÉRT

A HEY CLAY gyurma anyaga könnyű és rugalmas, könnyen faragható, egyedi 
érzetet kölcsönöz, puha tapintással és illattal. Nem ragadós az állaga. 

24 órán belül a levegőn képes megszáradni. 18 gyönyörű színből most  
izgalmasnál izgalmasabb szörnyecskéket és űrlényeket lehet alkotni!

A HEY CLAY applikáció a következő operációs rendszerekkel kompatibilis:  
Apple iOS11 vagy újabb, Android OS 5.0 vagy újabb.

Az Android és a Google Play logók a Google Inc. védjegyei, az Apple és az App Store logók az Apple Inc. védjegyei, 
az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyek. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatás-védjegye. 

INSPIRÁLÓDJ
az egyedülálló 
applikációval 

JÁTSSZ,
mint egy játékkal, 

ha megszáradt

OSZD MEG
az alkotásaid online

ALKOSS
a puha, élénk 

színű és könnyű 
gyurmából

A GYURMA

Vonzó,  
gyerekbarát 

applikáció

A KIEGÉSZÍTŐK  

990 Ft

2.990 Ft

190 Ft

1.490 Ft

18 db-os gyurma készlet 
1 szett 
18 különböző színű gyurma 
légmentesen záródó 
tégelyekben, egyenként 
csomagolva. Minden egyes 
tégely kb. 15 g gyurmát 
tartalmaz.  
Egységár: 166,11 Ft/db  

A kiegészítők megvásárolhatók hűségpontok összegyűjtése nélkül
2021.08.19-től 2021.10.03-ig, illetve az árukészlet erejéig.

A nagy gyurmakönyv 
1 db 
66 oldalon inspiráló 
ötletek, gyurmázási 
technikák. 

Gyurmatároló doboz 
1 db 
Tartalma: 1 db formázó 
eszköz, 20 db újrazárható 
tasak. A doboz gyurmát nem 
tartalmaz. 

Megvásárolható gyurmacsomag
1 db  
Tartalma: egyszínű kb. 5 g-os 
gyurma és egy hűségpont. 



www.spar.hu

A GYŰJTÖGETÉS MENETE

Vásárlás 
esetén

6.000 
Ft-onként

6x 1.990 Ft

Kedvenc karaktereid plüss formában is elérhetőek. 
Gyűjtsd a gyurmacsomagokban található pontokat 
és váltsd be őket egy plüssre, kedvezményesen.

A Hey Clay plüss 85%-ban újrahasznosított anyagból készül  
és a TÜV által a TÜV Greenmark tanúsítvánnyal rendelkezik.

A PLÜSSÖK IDE GYŰJTSD A PONTOKAT!
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Kedves Vásárlónk!

190 Ft

További gyurmacsomagok
vásárolhatók meg
190 Ft/db áron, melyek
szintén egy 
meglepetésszínű gyurmát 
és egy hűségpontot
tartalmaznak.

Gyűjts össze 6 db hűségpontot és megvásárolhatod a 6 féle 
plüss figurák egyikét kedvezményes áron.

Vásárláshoz add le a szükséges 6 pontot tartalmazó gyűjtőfüzetet  
a kiválasztott plüss figurával és kollégáink azonnal érvényesítik a kedvezményt. 

A hűségpontok gyűjtése, beváltása és a hűségpromócióban szereplő termékek
(gyurmacsomag, plüssök, egyéb kiegészítők) elérhetősége:
2021.08.19-től 2021.10.03-ig, illetve az árukészlet erejéig tart.

A promóció ideje alatt további kiegészítők vásárolhatók meg
hűségpontok összegyűjtése nélkül, az árukészlet erejéig.

Minden elköltött 6.000 Ft vásárlás után 1 db gyurmacsomagot
adunk ajándékba, mely egy meglepetésszínű gyurmát 
és egy hűségpontot tartalmaz. (A gyurma tömege kb. 5 g.)

Vásárolj 2021.08.19. és 2021.10.03. között bármelyik SPAR, INTERSPAR, 
City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market áruházban!

A külön pontgyűjtő füzetekbe beragasztott pontok nem vonhatók össze. 1 db pontgyűjtő füzettel  
1 db plüss termék vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes áron 6 db pont beragasztásával. A 
hűségpontok készpénzre nem válthatók és csak ezen promócióban  használhatóak fel. A gyűjtőfüzetbe 
érvényesen 6 db pont ragasztható be. A hűségpromócióban résztvevő plüss termékek hűségpontok 
nélkül is megvásárolhatóak, a hűségpont nélküli árakat keresd a plüss termékek mellett! A részletes 
részvételi szabályzat megtalálható a www.spar.hu weboldalon és a hűségpromócióban résztvevő 
áruházakban. Javasoljuk, hogy hűségpontjaidat folyamatosan váltsd be, és ne halaszd a promóció 
végére a plüssök és egyéb kiegészítők megvásárlását. A hűségpromóció nem érvényes a SPAR Express 
és DESPAR üzletekben. A SPAR Online Shop-ban történő megrendelés és a drive-in átvétel esetében 
csak a minden elköltött 6.000 Ft vásárlás után járó ajándék gyurmacsomag érhető el, nincs lehetőség 
gyurmacsomag, egyéb kiegészítők, valamint plüssök (hűségponttal, vagy hűségpont nélkül történő) 
vásárlására. 

A hűségpontok gyűjtése, beváltása és a hűségpromócióban szereplő
termékek (gyurmacsomag, plüssök, egyéb kiegészítők) elérhetősége:
2021.08.19-től 2021.10.03-ig, illetve az árukészlet erejéig tart.

Hambi
TrióPi

Frizu 

Zénó Terry 

hűségpont

hűségpont

hűségpont

6 pont + 1.990 Ft/db
Hűségpontok nélkül: 4.990 Ft/db

1 db tetszőleges plüss


