Eszpresszó kávéspohár DLSC310 - 2 db

30%

Hűségpontok nélkül: 3.590 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

kedvezmény

10 pont + 2.490 Ft
Megtakarítás: 1.100 Ft

Egységár hűségpontokkal: 1.245 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 1.795 Ft/db

Duplafalú boroszilikát üvegpohár
Kézzel fújt
Űrtartalom: 90 ml

Cappuccino kávéspohár DLSC311 - 2 db
Hűségpontok nélkül: 4.590 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

10 pont + 3.190 Ft

30%
kedvezmény

Megtakarítás: 1.400 Ft

Egységár hűségpontokkal: 1.595 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 2.295 Ft/db

Duplafalú boroszilikát üvegpohár
Kézzel fújt
Űrtartalom: 270 ml

Termo-bögre DLSC055, DLSC057 - 1 db
- két fajta dizájn
Kézzel készült duplafalú kerámia
Hőálló szilikon fedéllel
Mikrohullámú készülékben és
mosogatógépben használható
Űrtartalom: 300 ml

35%
kedvezmény

Kávétömörítő DLSC058 - 1 db
Karos kávéfőzők tökéletes kiegészítője
Rozsdamentes acél tömörítő, fa markolat
Átmérő: 51 mm

44%

Alicia EMKP21.B - 1 db
Elektromos kotyogós

26%
kedvezmény

kedvezmény

Programozható bekapcsolás
30 perces melegen tartás funkció
2 vagy 4 csésze kávé egyidejű lefőzése

Icona Vintage
KBOV2001.BK - 1 db
Vízforraló

Hűségpontok nélkül: 25.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

Hűségpontok nélkül: 21.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

10 pont + 4.990 Ft

15 pont + 18.990 Ft

15 pont + 15.990 Ft

Megtakarítás: 4.000 Ft

Megtakarítás: 7.000 Ft

Megtakarítás: 6.000 Ft

Tejhabosító kancsó
DLSC060 - 1 db

MultiGrill easy SW12AC.S - 1 db
Kontaktgrill

Argento CT021.BK - 1 db
Kenyérpirító

kedvezmény

Polírozott rozsdamentes acél
ergonomikus fogantyúval
Formája megkönnyíti a tejhabosítást
Űrtartalom: 350 ml

30%
kedvezmény

Teljesítmény: 800 W
3-féle sütőlap: szendvics, gofri,
grill sütőlap
Zsírgyűjtő tálca
Mosogatógépben mosható lapok

Több mint kávé

kedvezmény

Kivehető és mosható vízkőszűrő
Automatikus kikapcsolás
Űrtartalom: 1,7 liter

Hűségpontok nélkül: 8.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

42%

27%

Akár

30%

44%

kedvezménnyel!

kedvezmény

6 fokozatos pirításszabályozó
Kivehető morzsatálca
Újramelegítés, kiolvasztás funkció
A felső rácsnak köszönhetően
péksütemények melegítésére is alkalmas

Hűségpontok nélkül: 3.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

Hűségpontok nélkül: 6.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

Hűségpontok nélkül: 24.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

Hűségpontok nélkül: 20.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

10 pont + 2.590 Ft

10 pont + 3.990 Ft

15 pont + 17.490 Ft

15 pont + 14.590 Ft

Megtakarítás: 1.400 Ft

Megtakarítás: 3.000 Ft

Megtakarítás: 7.500 Ft

Megtakarítás: 6.400 Ft

Kiemelt ajánlatok
kiemelt
üzleteinkben!
PONTGYŰJTÉS:
2022.08.04.2022.09.28.
PONTBEVÁLTÁS:
2022.08.04.
és 2022.10.02. között
az árukészlet erejéig.

De’Longhi
termékek hűségpontokkal már
2.490 Ft-tól

A pontgyűjtés menete
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kedves Vásárlónk!
A De’Longhi közel 50 éve tervez és gyárt egyedi háztartási és komfort termékeket
fogyasztóik számára, amelyekkel emberek millióinak otthonát teszik kényelmesebbé
nap mint nap. Világszerte több, mint 10 000 dolgozó fáradozik azon, hogy innovatív
megoldásokat és termékeket fejlesztve lehetővé tegyék fogyasztóik számára, hogy
különleges élményekben és meghitt pillanatokban részesüljenek.
A De’Longhi védjegye a kávézás, viszont igyekeztünk más termékeket is becsempészni
a kínálatba, hiszen a látszattal ellentétben a De’Longhi több mint kávé.
A hűségakcióban résztvevő kávéfőzők között mindenki megtalálja a hozzáillőt, legyen
szó akár egy automata kávéfőzőről, egy karos kávéfőzőről vagy a jól ismert kotyogósról.
A barista kiegészítők segítségével szintet léphetsz az otthoni kávéfőzésben. A kávétömörítő segít abban, hogy az őrölt kávét megfelelő módon tömörítsd így igazán konzisztens, testes kávét tudsz készíteni, a megfelelő tejhab elkészítésében pedig a tejhabosító
kancsó lesz segítségedre. A De’Longhi poharak a kávézás esztétikai élményéhez járulnak
hozzá, akár otthon fogyasztod, akár magaddal viszed. Sokaknak a kávézás a reggeli
rituálé része, ezért hűségakciónkban megtalálhatóak olyan termékek is, amelyek a reggeli
elkészítését könnyítik meg.

Vásárolj 2022. augusztus 04. és 2022. szeptember 28. között bármelyik SPAR,
INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market áruházban!
Minden elköltött 1.000 Ft vásárlás után 1 db hűségpontot adunk, amelyet a pontgyűjtő füzetbe ragasztva gyűjthetsz.
Gyűjts össze 10, 15, vagy 20 db hűségpontot terméktől függően és megvásárolhatod
a 13-féle De’Longhi termék egyikét a feltüntetett kedvezményes áron!
Vásárláshoz add le a szükséges 10, 15, vagy 20 pontot tartalmazó gyűjtőfüzetet
a kiválasztott termékkel együtt a pénztárnál és kollégáink azonnal érvényesítik
a kedvezményt.
A hűségpontok gyűjtése 2022. augusztus 04-től 2022. szeptember 28-ig tart.
A hűségpontok beváltása 2022. augusztus 04-től az árukészlet erejéig, de legkésőbb 2022. október 02-ig tart.
A De’Longhi Magnifica Evo ECAM 293.61.BW automata kávéfőző és a De'Longhi Caffé
Crema babkávé kizárólag az INTERSPAR áruházakban, valamint a kiemelt SPAR és SPAR
partner áruházakban elérhető. Az INTERSPAR áruházak és a kiemelt SPAR és SPAR
partner üzletek listája a www.spar.hu weboldalon és az áruházakban tekinthető meg.

A külön pontgyűjtő füzetekbe beragasztott hűségpontok nem vonhatóak össze. 1 db
pontgyűjtő füzettel az alábbi bontás szerint több termék is megvásárolható a feltüntetett
kedveményes áron: pontgyűjtő füzetenként 10 db beragasztott pont esetén 1 darab 10
pontos termék a 10 ponthoz tartozó kedvezményes áron vásárolható meg; 15 db beragasztott pont esetén 1 darab 15 pontos termék, a 15 ponthoz tartozó kedvezményes
áron, vagy 1 db 10 pontos termék a 10 ponthoz tartozó kedvezményes áron vásárolható
meg, de ebben az esetben a 10 és 15 pont közé eső töredékpontok elvesznek; 20 db
beragasztott pont esetén lehetőség van 1 db 10 pontos terméket, a 10 ponthoz tartozó
kedvezményes áron megvásárolni, de ebben az esetben a 10 és 20 pont közé eső töredékpontok elvesznek, vagy 2 db 10 pontos terméket darabonként a 10 ponthoz tartozó
kedvezményes áron, vagy 1 db 15 pontos terméket, a 15 ponthoz tartozó kedvezményes áron megvásárolni, de ebben az esetben a 15 és 20 ponthoz tartozó töredékpontok
elvesznek, vagy 1 db 20 pontos terméket megvásárolni, a 20 ponthoz tartozó kedvezményes áron. A kedvezményes ár eléréséhez szükséges pont mennyiségét az adott termék mellett találod. A hűségpontok készpénzre nem válthatóak és csak ezen akcióban
használhatóak fel. A gyűjtőfüzetbe érvényesen 10, 15 vagy 20 db pont ragasztható be, a
minimálisan szükséges pontszám kedvezményes áron történő termékvásárláshoz 10 db
pont. Erre tekintettel a 10/15/20 ponton felül a gyűjtőfüzetbe ragasztott 10, 15 és 20
pont közötti töredékpontok elvesznek, azok megtérítésére/beszámítására nincs lehetőség. A hűségakcióban résztvevő termékek hűségpontok nélkül is megvásárolhatóak, a
hűségpont nélküli árakat keresd a termékek mellett! A részletes résztvételi szabályzat
megtalálható a www.spar.hu weboldalon és a hűségakcióban résztvevő áruházakban.
Javasoljuk, hogy hűségpontjaidat folyamatosan váltsd be, és ne halaszd az akció végére az összes termék megvásárlását! A hűségakció nem érvényes a SPAR express és
DESPAR üzletekben. A SPAR Online Shopban történő megrendelés és a drive-in átvétel
esetében hűségpontkiadásra és beváltásra is van lehetőség. A fotók illusztrációk.

Magnifica Evo ECAM 293.61.BW - 1 db
Automata kávéfőző
Frissen őrölt kávé egyetlen gombnyomásra
Színes ikonokkal kommunikáló kijelző
Széles receptválaszték
LatteCrema tejhabosító rendszer:
cappuccino egy gombnyomásra
Személyre szabható beállítások
Kényelmes karbantartás

35%
kedvezmény

Dedica Metallics
EC 785.GY - 1 szett

Karos kávéfőző kávétömörítővel
és tejhabosító kancsóval

Hűségpontok nélkül: 69.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

20 pont + 129.990 Ft

20 pont + 48.990 Ft

Megtakarítás: 70.000 Ft

Megtakarítás: 21.000 Ft

Caffé Crema - 1 db
Babkávé

10 pont + 1.290 Ft
Megtakarítás: 1.300 Ft

Icona Vintage ECOV 311.BK - 1 db
Karos kávéfőző

30%
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kedvezmény

Vintage dizájn
Beépített kávétömörítő
Személyre szabott kávéhosszúság
Manuális gőzkar

100 % Arabica kávé
Származási országok: Brazília, Etiópia és India
Ideális automata kávéfőzőkhöz
Kiszerelés: 250 gr

Hűségpontok nélkül: 2.590 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

kedvezmény

Klasszikus karos espresso kávéfőző
Keskeny kialakítás
Kávé egy gombnyomásra
Szabályozható manuális tejhabosító

Hűségpontok nélkül: 199.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

Kiemelt ajánlatok kiemelt üzleteinkben!
Csak INTERSPAR áruházakban és kiemelt
SPAR és SPAR partner üzletekben kapható!
Üzletlista: www.spar.hu

30%

50%
kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 54.990 Ft
HŰSÉGPONTOKKAL:

20 pont + 38.490 Ft
Megtakarítás: 16.500 Ft

