A PONTGYŰJTÉS MENETE
1.

Vásárolj 2020. február 13. és 2020. április 15. 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.

Gyűjts össze 12 db hűségpontot és megvásárolhatod
a 13-féle márkás prémium parfüm egyikét a feltüntetett
kedvezményes áron!

4.

5.

Vásárláshoz add le a szükséges 12 pontot tartalmazó
gyűjtőfüzetet a kiválasztott termékkel vagy termékkártyával
együtt a pénztárnál, és kollégáink azonnal érvényesítik
a kedvezményt.

A hűségpontok gyűjtése 2020. február 13-tól
2020. április 15-ig tart. A hűségpontok beváltása
2020. február 13-tól, az árukészlet erejéig,
de legkésőbb 2020. április 26-ig tart.

A külön pontgyűjtő füzetekbe beragasztott pontok nem vonhatók össze.
1 db pontgyűjtő füzettel 1 db termék vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes
áron, 12 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
12 db pont ragasztható be. A hűségakcióban résztvevő márkás prémium parfümök
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.

HUGO BOSS

FÉRFIAKNAK

JOOP!

FÉRFIAKNAK

CRISTIANO RONALDO

HUGO MAN EXTREME EAU DE PARFUM

HOMME EAU DE TOILETTE

CR7 EAU DE TOILETTE

Pumpás spray - 100 ml

Pumpás spray - 125 ml

Pumpás spray - 100 ml

Az illatkompozíció frissítő nyitányát
gyógynövényekkel, többek között
mentával, levendulával kiegészített
grapefruit és zöld alma alkotja.
Aromás, lendületes illat olyan férfiaknak,
akik nem félnek a kihívásoktól.

Fűszeres, érzéki keleties illat olyan
férfiaknak, akik pontosan tudják,
mit akarnak. A friss citrusos nyitányt,
szegfűszeg és kardamom melengető
kompozíciója ellensúlyozza.

Fás aromás illat a hűvösebb napokra,
aktív férfiaknak. Ideális választás
azoknak, akiknek lételeme az izgalom,
állandóan keresik az új lehetőségeket
és soha vissza nem térő pillanatok
átélésére vágynak.

Hűségpontok nélkül: 26.990 Ft

12 pont + 12.990 Ft

51%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 23.990 Ft

12 pont + 8.990 Ft

62%

kedvezmény

Hűségpontok nélkül: 16.990 Ft

12 pont + 7.990 Ft

FÉRFIAKNAK

L K A LO MR
MI N D E N A

52%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 71.92 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 191.92 Ft/ml

Egységár hűségpontokkal: 79.90 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 169.90 Ft/ml

DOLCE & GABBANA

HUGO BOSS

CK ONE CALVIN KLEIN

FÉRFIAKNAK

INTENSO POUR HOMME EAU DE PARFUM

BOSS SELECTION EAU DE TOILETTE

EAU DE TOILETTE

Pumpás spray - 75 ml

Pumpás spray - 90 ml

Platinum Edition - 100 ml

Ikonikus, fás illat, a klasszikus férfias
választás. Intenzitása, levendulás jegyei
mégis elemelik a hagyományos
kategóriától, a férfiak azon generációjának
szól, akik nem félnek kinyilvánítani
az érzelmeiket és a mának élnek.

Nappali és esti társasági eseményekhez
is tökéletes, élettel teli, kifinomult illat.
A zöld jegyek frissítő felvillanásai pár
szem rózsaszín borssal fokozzák az illat
intenzitását, az összhatás elegáns
és sikerrel teli.

Hűségpontok nélkül: 26.990 Ft

12 pont + 12.990 Ft

51%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 173.20 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 359.87 Ft/ml

Hűségpontok nélkül: 26.990 Ft

12 pont + 12.990 Ft

UNISZEX

Aromás fás, uniszex illat azoknak, akik
nem szeretnek beállni a sorba. Erőteljes
kardamom és aldehidekkel kiegészített
Granny Smith zöld alma zamatos
jegyei uralják a fejillatot, az összehatás
semmiképp sem konvencionális.

51%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 144.33 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 299.89 Ft/ml

Hűségpontok nélkül: 17.990 Ft

12 pont + 8.990 Ft

A

akár 62% kedvezménnyel*

Egységár hűségpontokkal: 129.90 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 269.90 Ft/ml

FÉRFIAKNAK

TÖKÉLETES
AJÁNDÉK

50%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 89.90 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 179.90 Ft/ml
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PONTGYŰJTÉS:
2020. február 13-tól 2020. április 15-ig tart.
PONTBEVÁLTÁS:
2020. február 13-tól 2020. április 26-ig,
illetve az árukészlet erejéig.
www.spar.hu

ROBERTO CAVALLI

A tavaszi megújulás jegyében jelentkezünk újabb promóciónkkal: ezúttal nem használati tárgyakat, hanem parfümkülönlegességeket választhatsz jelentős kedvezménnyel hűségakciónkban.

PARADISO ASSOLUTO EAU DE PARFUM

HUGO WOMAN EXTREME EAU DE PARFUM

ETERNITY MOMENT EAU DE PARFUM

Pumpás spray - 75 ml

Pumpás spray - 75 ml

Pumpás spray - 100 ml

Könnyed, üde illat született
optimistáknak, mindennapi viseletre.
Virágos és gyümölcsös jegyekkel bíró
parfüm, ami a vidám, gondtalan nyaralást
idézi meg.

Friss illat a modern, öntudatos nőknek,
mindennapi viseletre és különleges
alkalmakra egyaránt. Tiszta, üde illat,
amellyel viselője soha nem olvad majd
bele a szürke tömegbe!

Romantika, ami minden nőben megvan.
Gyengéd bazsarózsa, édes málna
és finom licsi kombinációja, ami olyan
pillanatokat idéz fel, mint az első csókok
és finom érintések.

Az illatok között férfi, női és uniszex változatok is helyet kaptak,
így a széles választékból biztosan mindenki megtalálja az őt
leginkább jellemzőt - nemtől és életkortól függetlenül. A választható parfümök természetesen a saját használat mellett időtálló ajándéknak is tökéletesek!
A pontgyűjtő hűségakció menete a szokásos: minden 1.000 Ft-os
vásárlás után jár egy hűségpont, amelyeket összegyűjtve és
a pontgyűjtő füzetbe ragasztva akár 62% kedvezménnyel vásárolhatod meg a márkás parfümöket.
JÓ PONTGYŰJTÉST KÍVÁNUNK!
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

DOLCE & GABBANA

NŐKNEK

Hűségpontok nélkül: 31.990 Ft

12 pont + 14.990 Ft

NŐKNEK

53%

kedvezmény

Pumpás spray - 50 ml

Hűségpontok nélkül: 27.990 Ft

12 pont + 12.990 Ft

NŐKNEK

53%

kedvezmény

CALVIN KLEIN

Hűségpontok nélkül: 29.990 Ft

12 pont + 12.290 Ft

NŐKNEK

59%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 122.90 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 299.90 Ft/ml

DOLCE & GABBANA

CALVIN KLEIN

LACOSTE

NŐKNEK

ENDLESS EUPHORIATM EAU DE PARFUM

POUR FEMME EAU DE PARFUM

Pumpás spray - 125 ml

Pumpás spray - 90 ml

Játékos és provokatív. Cseresznyevirág
könnyedsége és a háttérben keveredő
gyümölcsös frissesség kombinációja
a mindennapokra.

Érzékiség és elegancia, könnyedség
és nőiesség. Lágy virágos jegyekkel
kísért fás illat olyan nőknek, akik tudják,
mit akarnak, de nem félnek kimutatni
érzelmeiket sem.

NŐKNEK

Hűségpontok nélkül: 29.990 Ft

12 pont + 13.990 Ft

53%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 279.80 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 599.80 Ft/ml

Hűségpontok nélkül: 27.990 Ft

12 pont + 12.990 Ft

53%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 129.90 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 279.90 Ft/ml

Hűségpontok nélkül: 29.990 Ft

12 pont + 13.990 Ft

53%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 111.92 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 239.92 Ft/ml

Hűségpontok nélkül: 27.990 Ft

12 pont + 12.990 Ft

FÉRFIAKNAK

Egzotikus gyümölcsök, mint a kivi,
kiegészítve a rózsabors kifejező
tónusaival és érzéki virágjegyekkel.
A bátor, modern, emancipált nők
tökéletes választása!

NŐKNEK

Pumpás spray - 100 ml

Virágos illat érzéki nőknek,
egész napos viseletre.
Hívószavak: szenvedély, bujaság,
titokzatosság, izgalom és provokáció.

A

akár 62% kedvezménnyel*

Egységár hűségpontokkal: 173.20 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 373.20 Ft/ml

NŐKNEK

TÖKÉLETES
AJÁNDÉK

L K A LO MR
MI N D E N A

Egységár hűségpontokkal: 199.87 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 426.53 Ft/ml

3 L'IMPÉRATRICE POUR FEMME
EAU DE TOILETTE

DOLCE ROSA EXCELSA EAU DE PARFUM

HUGO BOSS

53%

kedvezmény

Egységár hűségpontokkal: 144.33 Ft/ml • Egységár hűségpontok nélküI: 311.00 Ft/ml

Pontgyűjtés: 2020.02.13.– 2020.04.15.
Pontbeváltás: 2020.04.26-ig, illetve az árukészlet erejéig.

*Minden elköltött 1.000 Ft után egy hűségpont jár.
Részletek és részvételi szabályzat a www.spar.hu
weboldalon és a résztvevő áruházakban.

UNISZEX

KEDVES VÁSÁRLÓNK!

