Lágy tapintás | Levehető huzat
Huzat: 100% poliészter | Párnatöltelék:
100% poliészter | 40 x 40 cm
1 db

47%
kedvezmény
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Pontgyűjtés:
2019. február 14 - 2019. április 14.
Pontbeváltás:
2019. február 14 - 2019. április 20.
Illetve az árukészlet erejéig.

www.spar.hu

Levehető huzat | Huzat: 100% pamut |
Párnatöltelék: 100% poliészter | 45 x 45 cm
1 db

47%
kedvezmény

20 pont + 2.899 Ft

Hűségpontok nélkül 6.799 Ft

FÜRDŐLEPEDŐ
70 x 140 cm | 100% pamut |
2 féle színben: türkizkék, szürke
1 db

Akár

70%

kedvezménnyel!*

67%
kedvezmény

20 pont + 2.999 Ft

Hűségpontok nélkül 9.099 Ft

Hűségpontok nélkül 4.399 Ft

100% pamut | 60 x 115 cm | Erősen nedvszívó
1 db

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 1.499,50 Ft/db
Egységár hűségpontok nélkül: 4.549,50 Ft/db

20 pont + 2.299 Ft

GYERMEKPONCSÓ

67%

Hűségpontok nélkül 9.099 Ft

Hűségpontok nélkül 4.399 Ft

FIGURÁS PÁRNA

50 x 100 cm (2x) | 100% pamut |
2 féle színben: türkizkék, szürke
1 szett

20 pont + 2.999 Ft

20 pont + 2.299 Ft

LEGENDA ÉS
VARÁZSLAT AZ ÖN
OTTHONÁBAN IS!

TÖRÖLKÖZŐ SZETT - 2 RÉSZES

57%
kedvezmény

FÜRDŐSZOBASZŐNYEG
80 x 50 cm | 100% pamut
1 db

70%
kedvezmény

© Disney

MINTÁS PÁRNA

20 pont + 2.999 Ft

Pontgyűjtés:
2019. február 14 - 2019. április 14.
Pontbeváltás:
2019. február 14 - 2019. április 20.
Illetve az árukészlet erejéig.

Hűségpontok nélkül 10.099 Ft
* Minden elköltött 1000 Ft után egy hűségpont jár. A hűségakció
részletei valamint a részvételi szabályzat megtalálhatóak a
www.spar.hu weboldalon és a résztvevő áruházakban.

TAKARÓ

A PONTGYŰJTÉS MENETE
KEDVES
VÁSÁRLÓNK!
© Disney

Egy nagy kör és kész is van a fej,
aztán két kisebb, és megvannak
a fülek is. Erről már mindenkinek
Mickey egér jut az eszébe.

Mickey egér egy igazi, eredeti, világszerte ismert jelkép, vonzereje mindenkire hatással
van, összeköti az embereket. Már 90 éve, hogy 1928. november 18-án megjelent
a Willie gőzhajó című animációs filmben, most pedig világszerte az egérke
születésnapját ünnepeljük,aki annak idején elkezdte írni ezt a legendás történetet.
Mickey egér egyedi és időtlen, generációkon átívelő figura, aki különleges helyet
foglal el a magyar emberek szívében. Mindegy, hány éves, biztosan önnek is van Mickey
egérhez kapcsolódó emléke, így természetes, hogy kortalan bája mindennapi életünk
részévé váljon.
Reméljük, hogy a hűségakciónkban elérhető termékek elnyerik tetszését és
Mickey egérhez ezután is sok szép emléke fog kötődni.

1. Vásároljon 2019. február 14. és 2019. április 14. között bármelyik SPAR, INTERSPAR,
CITY SPAR, SPAR Partner vagy SPAR Market áruházban!

52%

Lágy tapintású |
100% poliészter | 120 x 180 cm |
1 db

kedvezmény

20 pont + 3.999 Ft

Hűségpontok nélkül 8.399 Ft

4. Vásárláshoz adja le a szükséges 20 pontot tartalmazó gyűjtőfüzetet a kiválasztott termékkel
együtt a pénztárnál, és kollégáink azonnal érvényesítik a kedvezményt.
5. A hűségpontok gyűjtése 2019. február 14-től 2019. április 14-ig tart. A hűségpontok beváltása
2019. február 14-től 2019. április 20-ig tart.
6. Az akcióban szereplő Steppelt ágytakaró kizárólag az INTERSPAR üzletekben elérhető.
Az INTERSPAR áruházak 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 hűségpont beragasztásával.
A hűségpontok készpénzre nem válthatók, és csak ezen akcióban használhatóak fel.
A hűségakcióban résztvevő Disney termékek hűségpontok nélkül is megvásárolhatóak, a hűségpont
nélküli árakat keresse a termékek mellett! A részletes részvételi szabályzat megtalálható
a www.spar.hu weboldalon és a hűségakcióban résztvevő áruházakban. Javasoljuk, hogy
hűségpontjaikat folyamatosan váltsák be, és ne halasszák az akció végére az összes termék
megvásárlását! A hűségakció nem érvényes a SPAR Express és DESPAR üzletekben.

26,5 x 13,5 x 9 cm | 100% poliészter | Szürke |
Fogantyúval az extra kényelemért | Két darab
hálós zsebbel | Öt palacktartó a piperecikkek
elválasztásához és biztonságos tárolásához
1 db

65%
kedvezmény

20 pont + 2.899 Ft

Hűségpontok nélkül 8.399 Ft

2. Minden elköltött 1 000 Ft vásárlás után 1 db hűségpontot adunk, amelyet a pontgyűjtő füzetbe
ragasztva gyűjthet.
3. Gyűjtsön össze egy pontgyűjtő füzetben 20 db hűségpontot és megvásárolhatja a 13 féle Disney
termék egyikét a feltüntetett kedvezményes áron!

PIPERETÁSKA

Ajánlat
csak INTERSPAR áruházakban elérhető

STEPPELT ÁGYTAKARÓ

57%
kedvezmény

Mindkét oldala használható |
200 x 140 cm | 100% poliészter
1 db

20 pont + 9.999 Ft

100% poliészter | 27 x 40 x 77 cm |
Könnyű hordfülekkel | Ötletesen
összehajtható
1 db

20 pont + 6.999 Ft

Hűségpontok nélkül 20.199 Ft

Többfunkciós kijelző | Ultra lapos | 12 független
felhasználó részére | Elvégezhető mérések:
Testtömeg, Test-Zsír %, Testhidratáltsági szint,
Izom %, Csonttömeg | A csomag az elemeket
nem tartalmazza
1 db

20 pont + 6.699 Ft

Hűségpontok nélkül 23.699 Ft

SZENNYESTARTÓ
ZSÁK

TESTTÖMEG
ELEMZŐ MÉRLEG

Hűségpontok nélkül 16.799 Ft

65%
kedvezmény

60%
kedvezmény

