A PONTGYŰJTÉS MENETE
PROFESSZIONÁLIS TELJESÍTMÉNY,
MŰVÉSZI DIZÁJN ÉS CSÚCSMINŐSÉG
– MOST A KONYHÁDBAN IS!
KEDVES VÁSÁRLÓNK!
Ismét jutalmazzuk a hűségedet, a KitchenAid fennállásának 100. évfordulójának
megünneplése alkalmából valami különlegessel szeretnénk meglepni a konyhai munka
szerelmeseit!
A KitchenAid prémium konyhai elektromos kisgépek és eszközök ikonikus márkája ötvözi
a professzionális teljesítményt, a részletekre való aprólékos odafigyelést és a gondos
kivitelezést.
Kivételes életstílust testesít meg, mellyel kifejezhetjük egyedi konyhai stílusunkat
és hódolhatunk főzési szenvedélyünknek.
Legyél akár kezdő, akár már majdnem szakértő, a KitchenAid termékeket professzionális
séfekkel együtt fejlesztik, így biztos megtalálod az ideális eszközöd, mely tökéletes társad
lesz a konyhában.
A promócióban részt vevő termékek egytől egyig képviselik a márkát jellemző magas
minőséget és hatékonyságot, új szintre emelve a konyhai kreativitást.
A KitchenAid pontgyűjtő hűségakció menete a már megszokott módon zajlik: minden
1.000 forint vásárlás után jár egy hűségpont, amelyeket összegyűjtve és a pontgyűjtő
füzetbe ragasztva akár 78% kedvezménnyel vásárolhatod meg a stílusos és tartós
konyhai eszközök egyikét.

JÓ PONTGYŰJTÉST KÍVÁNUNK!
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

1.

Vásárolj 2019. október 10. és 2020. január 29. között bármelyik SPAR,
INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market áruházban!

2.

Minden elköltött 1.000 Ft vásárlás után 1db hűségpontot adunk,
amelyet a pontgyűjtő füzetbe ragasztva gyűjthetsz.

3.

A megjelölt termékek vásárlásával extra hűségpontokhoz juthatsz.

4.

Gyűjts össze 15 vagy 20 db hűségpontot és megvásárolhatod a 13-féle
KitchenAid termék egyikét a feltüntetett kedvezményes áron!

5.

6.

7.

Vásárláshoz add le a szükséges 15 vagy 20 pontot tartalmazó
gyűjtőfüzetet a kiválasztott termékkel együtt a pénztárnál,
és kollégáink azonnal érvényesítik a kedvezményt.
A hűségpontok gyűjtése 2019. október 10-től 2020. január 29-ig tart.
A hűségpontok beváltása 2019. október 10-től, az árukészlet erejéig,
de legkésőbb 2020. február 9-ig tart.
Az akcióban szereplő KitchenAid Turmixgép kizárólag
az INTERSPAR üzletekben elérhető. Az INTERSPAR áruházak listája
a www.spar.hu weboldalon és az áruházakban tekintethő meg.

A külön pontgyűjtő füzetekbe beragasztott pontok nem vonhatók össze. 1 db pontgyűjtő füzettel 1 db termék
vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes áron, 15 vagy 20 db pont beragasztásával, a kedvezményes ár eléréséhez
szükséges pont mennyiségét az adott termék mellett találja. A hűségpontok készpénzre nem válthatók, és csak
ezen akcióban használhatóak fel. A gyűjtőfüzetbe érvényesen 15 db vagy 20 db pont ragasztható be, a minimálisan
szükséges pontszám kedvezményes áron történő termékvásárláshoz 15 db pont. Erre tekintettel a 15/20 ponton felül,
a gyűjtőfüzetbe ragasztott 15 és 20 pont közötti töredékpontok elvesznek, azok megtérítésére/beszámítására nincs
lehetőség. A hűségakcióban résztvevő KitchenAid 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. 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.

APRÍTÓGÉP

Csak INTERSPAR áruházakban elérhető

Aprítás egyszerűbben, mint valaha! Legyen szó
kisebb vagy nagyobb darabokról, az ergonomikus
KitchenAid aprítógép nem hagy cserben.
Technikai paraméterek:
• Teljesítmény: 240 W
• 2 sebességi fokozat: mindennapos aprítási
igényekre, illetve a hozzávalók gyors
pürésítéséhez
• Folyadékhozzáadó nyílás a fedőn
• Keverőedény űrtartalma: 830 ml,
és mosogatógépben tisztítható

52%

kedvezmény

AJÁNLAT

TURMIXGÉP
Robosztus motor, rozsdamentes acél kések és egyedi kancsó: gyorsan és alaposan
turmixol. Tört jég aprításhoz is alkalmas.
Technikai paraméterek:
• Teljesítmény: 550 W
• 5 sebességi fokozat
• Nagyméretű, egy darabból álló BPA mentes kancsó – űrtartalma: 1,75 L
• A különböző összetevők egyszerűen hozzáadhatóak az adagolócsészén keresztül

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ

BOTMIXER

Stílusos és kompakt, rozsdamentes acél vízforraló, mely minden konyha nélkülözhetetlen
alapkelléke.

Formatervezett, minőségi anyagokból készült, kétfokozatú botmixer. Kivételes
teljesítmény és időtálló dizájn.

Technikai paraméterek:
• Teljesítmény: 1.850—2.200 W
• Űrtartalom: 1.25 liter
• BE/KI kapcsoló LED-es jelzőfénnyel
• Eltávolítható vízkőszűrő és fedő a könnyű tisztántarthatóságért
• Hőmérséklet-érték: 100°C

Technikai paraméterek:
• Teljesítmény: 180 W
• 2 sebességi fokozat
• Aprít, mixel és pürésít
• Keverőedény űrtartalma: 700 ml
• Keverőkar mérete: 20,3 cm

Hűségpontok nélkül: 29.990 Ft

20 pont + 14.290 Ft

KÉZI MIXER
Hatékony és praktikus mixer, amellyel
egyszerű a sütés-főzés és fél kézzel is
kényelmes a keverés.
Technikai paraméterek:
• Hatékony és erőteljes egyenáramú motor
• 5 keverési sebesség
• Rozsdamentes acél keverőfejek
• Teljesítmény: 85 W

54%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 39.990 Ft

20 pont + 18.290 Ft

48%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 69.990 Ft

20 pont + 35.990 Ft

45%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 34.990 Ft

20 pont + 18.990 Ft

47%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 34.990 Ft

20 pont + 18.290 Ft

ROZSDAMENTES
ACÉL KEVERŐTÁL
Csúszásmentes talppal és kézhezálló
fogórésszel ideális a mindennapi konyhai
tevékenységekhez.
•
•
•
•
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PONTGYŰJTÉS:
2019. október 10-től 2020. január 29-ig tart.
PONTBEVÁLTÁS:
2019. október 10-től 2020. február 9-ig,
illetve az árukészlet erejéig.
www.spar.hu

Anyaga: rozsdamentes acél és szilikon
Mosogatógépben is tisztítható
Űrtartalom: 2,8 liter
Szilikontalp a jobb tapadás érdekében

65%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 29.990 Ft

20 pont + 10.290 Ft

3 MÉRŐPOHÁRBÓL
ÁLLÓ KÉSZLET
A profi konyhai alkotások alapja a precíz
mérés. A három különböző méretű edénnyel
tűpontosan mérheted ki az alapanyagokat.
•
•
•
•

Mosogatógépben is tisztítható
Kényelmes kialakítás
Űrtartalom: 1000, 500 és 250 ml
A három mérőpohár könnyedén egymásba
helyezhető, a könnyebb tárolásért

58%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 19.990 Ft

20 pont + 8.290 Ft

HABVERŐ
Erős és tartós rozsdamentes acél keverőfej,
ami minden edénymérethez megfelelő.
Az ergonomikusan kialakított nyélen lévő
lyuk segítségével könnyen tárolható.
• Mérete: 26,5 x 6,0 x 6,0 cm
• Mosogatógépben is tisztítható

56%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 5.990 Ft

15 pont + 2.590 Ft

ZÖLDSÉG- ÉS
GYÜMÖLCSHÁMOZÓ

KONYHAI OLLÓ

Legyen szó bármilyen gyümölcsről vagy
zöldségről, a hámozás innentől nem probléma –
beleértve a leglágyabb héjúakat is.

• A műanyag védőtoknak köszönhetően
biztonságosan tárolható
• A rozsdamentes acél kialakításnak
köszönhetően időtálló
• Mindkét penge mikrofogazattal van
ellátva a még hatékonyabb vágáshoz

• A műanyag védőtoknak köszönhetően
biztonságosan tárolható
• Mosogatógépben is tisztítható
• Az ergonomikusan kialakított nyélen lévő
lyuk segítségével könnyen tárolható

68%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 5.690 Ft

15 pont + 1.790 Ft

Sokoldalúan hasznosítható konyhai olló.

78%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 8.990 Ft

KONZERVNYITÓ

Akár hamburgert készítesz, akár a
palacsintákat fordítanád meg profin: a lapát
nélkülözhetetlen társad lesz a konyhában.

Ideális választás keveréshez, kanalazáshoz
és simításhoz.

Puha markolattal és mágnessel teszi
kényelmessé és egyszerűvé a konzervnyitást.

• Rugalmas szilikon fej kényelmes
műanyag fogórésszel
• Minden hőálló és tapadásmentes
főzőedényhez használható 260°C-ig
• Hosszúság: 30 cm
• Mosogatógépben is tisztítható

• A rozsdamentes karbonacél pengéknek
köszönhetően tartós és ellenálló
• Kézi tisztítás ajánlott melegvízzel és lágy
mosogatószerrel

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 6.990 Ft

15 pont + 2.490 Ft

58%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 5.990 Ft

15 pont + 2.490 Ft

67%

kedvezmény

Egyediség.

15 pont + 1.890 Ft

SPATULA

64%

Csúcsminőség.
Sokoldalúság.

FORDÍTÓLAPÁT

• Strapabíró kialakítás
• Minden konyhai edényhez megfelelő,
232°C-ig hőálló
• Az ergonomikusan kialakított nyélen lévő
lyuk segítségével könnyen tárolható
• Mosogatógépben is tisztítható

78%

Akár
kedvezménnyel*

©2019 KitchenAid. All rights reserved.

Pontgyűjtés:
2019. október 10-től 2020. január 29-ig.

Pontbeváltás:
2019. október 10-től 2020. február 9-ig,
illetve az árukészlet erejéig.
Hűségpontok nélkül: 11.990 Ft

15 pont + 3.890 Ft

Minden elköltött 1.000 Ft után egy hűségpont jár.
A hűségakció részletei, valamint a részvételi szabályzat
megtalálhatóak a www.spar.hu weboldalon
és a résztvevő áruházakban.

*

