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BAMBUSZ KÉSTARTÓ
7 db kés számára

Steak kés-szett – 2 darabos
Pengeméret: 114 mm / 4.4”
1 szett

Ha sült kerül az asztalra, megfelelő kés is kell a tálaláshoz.
A steak-kés sima, éles pengéje a kemény sültekkel is könnyen
megbirkózik.

82%
kedvezmény

20 pont + 2.690 Ft
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Hűségpontok nélkül 15.199 Ft

Egységár hűségpontok nélkül: 7.599,50 Ft/db | Egységár hűségpontokkal: 1.345 Ft/db

Méret: 213 x 163 x 91 mm
1 db

Biztonságos, praktikus elrendezésű késtartó,
amelyben szépen, rendszerezve tárolhatod
késeid. Nagyobb és kisebb késekhez
egyaránt alkalmas, könnyen
tisztítható, tartós anyagból készült.
Mosogatógépben nem tisztítható.

20 pont + 4.690 Ft
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19

Hűségpontok nélkül 15.199 Ft

20

Univerzális kés
Pengeméret: 132 mm / 5.2”
1 db

Könnyű, fűrészfogú kés, sokoldalú felhasználást
tesz lehetővé. Ideális paradicsom és sok minden más
szeletelésére.

84%
kedvezmény

20 pont + 1.490 Ft
Hűségpontok nélkül 9.499 Ft

69%

KIEMELT ÜZLETEINKBEN!

Csak INTERSPAR áruházakban,
valamint az Extra ajánlattal
rendelkező kiemelt SPAR és
SPAR partner üzletekben kapható!
Üzletlista: www.spar.hu

A termék jellemzői
vivo kés-kollekciónk széles választékával, minden kulináris kihívással bátran
szembenézhetsz, legyen szó akár zöldségaprításról, hús vagy a friss lazac tökéletes
szeleteléséről. Az ergonomikus, rozsdamentes acél nyél tökéletesen irányíthatóvá
teszi késeinket, ezáltal főzési praktikáid újabb magaslatokba emelkedhetnek.

Magasfényű felület és
korrózióállóság

Rozsdamentes acél, könnyen tisztítható

PONTGYŰJTÉS:
2021.02.11 - 2021.05.12.
PONTBEVÁLTÁS: 2021.05.16-ig,
illetve az árukészlet erejéig.

Pincérkés
1 db

PONTGYŰJTÉS: 2021.02.11 - 2021.05.12.
PONTBEVÁLTÁS: 2021.05.16-ig, illetve az árukészlet erejéig.

Dugóhúzóval, üvegnyitóval, fóliavágóval. Kompakt,
könnyű kialakításával tökéletesen tárolható bármilyen
konyhai fiókban.

20 pont + 2.490 Ft
Hűségpontok nélkül 11.399 Ft
www.spar.hu

84%

1.390 Ft-tól* kedvezménnyel*

kedvezmény

Modern stílus

TRA
EX
ajánlat

vivo | Villeroy & Boch
kések hűségpontokkal már

Akár

A fotó illusztráció.

1

Penge
árak és
minőség!

78%

TRA
EX
ajánlat
KIEMELT ÜZLETEINKBEN!

kedvezmény

Tökéletes egyensúly a nyél és a penge között

Ergonomikus markolat
*Minden elköltött 1.000 Ft után egy hűségpont jár. Részletek és részvételi szabályzat a www.spar.hu weboldalon és a résztvevő áruházakban tekinthető meg.
A vivo Pincérkés kizárólag az INTERSPAR üzletekben, valamint az Extra ajánlattal rendelkező kiemelt SPAR és SPAR partner üzletekben elérhető.

A PONTGYŰJTÉS MENETE

Fedezze fel a vivo | Villeroy & Boch csoport kiváló minőséget kedvező áron!
A vivo egy modern életstílust képviselő márka, ami hosszú hagyományokra
tekint vissza a Villeroy & Boch csoporton belül. A cég a megszokott
Villeroy & Boch minőséget a napi használathoz igazított, funkcionális
formatervezéssel ötvözve alkotta meg a vivot. A termékcsalád segít neked
abban, hogy kedvenc ételeidet ízlésesen oszthasd meg családoddal,
barátaiddal és ismerőseiddel. Használatával a konyha vagy az étkezőasztal
már nemcsak egyszerűen étkezésre szolgál, hanem a társasági együttlét és
a kikapcsolódás élményét is nyújtja.
„Amiben örömét leli, azt vegye komolyan. Minden nap.”

1.	Vásárolj 2021. február 11. és 2021. május 12. között
bármelyik SPAR, INTERSPAR, CITY SPAR, SPAR Partner
vagy SPAR Market áruházban!
2.	Minden elköltött 1.000 Ft vásárlás után 1 db hűségpontot
adunk, amelyet a pontgyűjtő füzetbe ragasztva gyűjthetsz.
3.	A megjelölt termékek vásárlásával extra hűségpontokhoz
juthatsz.
4.	Gyűjts össze egy pontgyűjtő füzetben 20 db hűségpontot
és megvásárolhatod a 10-féle vivo – Villeroy & Boch
termék egyikét a feltüntetett kedvezményes áron!
5.	Vásárláshoz add le a szükséges 20 pontot tartalmazó
gyűjtőfüzetet a kiválasztott termékkel együtt a pénztárnál,
és kollégáink azonnal érvényesítik a kedvezményt.
6.	A hűségpontok gyűjtése 2021. február 11-től
2021. május 12-ig tart. A hűségpontok beváltása
2021. február 11-től az árukészlet erejéig, de legkésőbb
2021. május 16-ig tart.
7.	A vivo Pincérkés kizárólag az INTERSPAR üzletekben,
valamint az Extra ajánlattal rendelkező, kiemelt SPAR
és SPAR partner üzletekben elérhető. Az INTERSPAR
áruházak és az Extra ajánlattal rendelkező, kiemelt
SPAR és SPAR partner üzletek listája a www.spar.hu
weboldalon és az áruházakban tekinthető meg.

A külön pontgyűjtő füzetekbe beragasztott pontok nem vonhatók össze. 1 db pontgyűjtő füzettel 1 db
termék vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes áron, 20 db pont beragasztásával, a kedvezményes
ár eléréséhez szükséges pont mennyiségét az adott termék mellett találod. A hűségpontok készpénzre
nem válthatók és csak ezen akcióban használhatóak fel. A gyűjtőfüzetbe érvényesen 20 db pont
ragasztható be. A hűségakcióban résztvevő termékek hűségpontok nélkül is megvásárolhatóak, a
hűségpont nélküli árakat keresd a termékek mellett! A részletes részvételi szabályzat megtalálható
a www.spar.hu weboldalon és a hűségakcióban résztvevő áruházakban. A hűségakció nem érvényes
a SPAR Express és DESPAR üzletekben. A SPAR Online Shop-ban csak hűségpont kiadás van,
pontbeváltásra nincs lehetőség.

Kenyérvágó kés
Pengeméret: 203 mm / 8”
1 db

Hosszú, erős, fűrészfogú penge, amely könnyen keresztülszeli
a kenyér ropogós külsejét, anélkül, hogy összepréselné a
puha belsejét.

81%
kedvezmény

20 pont + 2.490 Ft

Pengeméret: 203 mm / 8”
1 db
A hivatásos séfek és a család szakácsainak egyaránt kedvence,
sokoldalúan felhasználható.

20 pont + 2.990 Ft

Pengeméret: 85 mm / 3.3”
1 db
Kis méretű, de sokoldalú, minden célra felhasználható kés.
Tökéletes gyümölcsök és zöldségek hámozásához.

20 pont + 1.390 Ft

82%
kedvezmény

Santoku kés

Pengeméret: 180 mm / 7”
1 db
Az éles, cakkozott penge megnehezíti, hogy az élelmiszer
a késhez tapadjon. Tökéletes szeleteléshez, aprításhoz és
felkockázáshoz.

Hűségpontok nélkül 17.099 Ft

20 pont + 2.990 Ft

Konyhai bárd

Szeletelő kés

Pengeméret: 170 mm / 6.7”
1 db
A konyhai bárd minden része hasznos. Éles, vékony pengéje
könnyen szeletel, széles, lapos részei pedig nagyszerűen
használhatók fokhagyma vagy gyömbér zúzásához.

20 pont + 3.490 Ft
Hűségpontok nélkül 20.899 Ft

81%
kedvezmény

Hűségpontok nélkül 7.599 Ft

Hűségpontok nélkül 13.299 Ft

Szakácskés

Hámozókés

82%
kedvezmény

Hűségpontok nélkül 17.099 Ft

83%
kedvezmény

Pengeméret: 203 mm / 8”
1 db
Erős, de vékony, rugalmas penge, amivel a húst vékony
szeletekre vághatod.

20 pont + 2.490 Ft
Hűségpontok nélkül 13.299 Ft

81%
kedvezmény

