Övtáska

Piperetáska

Méret: 23 x 14 x 12 cm

Méret: 22 x 11 x 5 cm

•

•

•

A kollekció többi darabjához remekül
passzoló, de önállóan is használható kiegészítő.
Mérete miatt kényelmesen hordható,
könnyen pakolható főrekesszel
és állítható derékpánttal rendelkezik.
A táska elején található apró zseb pedig
alkalmas okmányok, jegyek,
és egyéb kisebb dokumentumok
tárolására.

•

Klasszikus forma, modern tervezés.
Elengedhetetlen kelléke annak,
hogy minden pipereholmi egy helyen legyen.
Cipzárral nyíló, egy rekeszes,
uniszex darab.
1 db

KEDVEZMÉNY

66%

Hűségpontok nélkül: 14.990 Ft

20 pont + 4.490 Ft

A Koziol 90 éve egyedülálló designt és kiemelkedő termékminőséget képvisel a termékfejlesztéstől a csomagolásig az árucikkek Németországban készülnek
- a fenntarthatóság jegyében.
A termékeket hőre lágyuló műanyagból állítják elő, teljesen újrahasznosíthatók.
Az eljárás reverzibilis, azaz megismételhető annyiszor, amennyiszer szükséges.
Ezen felül minden Koziol termék tervezett használati életciklusa több mint 10 év.

Megnyerő design tiszta lelkiismerettel

1 db

70%
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KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül: 4.690 Ft

20 pont + 1.590 Ft

Az egészséges táplálkozás körüli fokozottabb tudatosság ösztönöz minket arra,
hogy a házi készítésű ételeket válasszuk az előre csomagolt és feldolgozott
élelmiszerek helyett. Valamint az élelmiszer-pazarlás csökkentése tovább növeli
az igényt arra, hogy otthon készítsük el napi ételeinket. Tudatos életvitelünknek
elengedhetetlen momentuma a gondosan előkészített reggeli, tízórai vagy
uzsonna.
A finom és egészséges snackek nélkülözhetetlen tartozéka a megfelelő tároló,
szállító eszköz! Az eldobható ételes dobozok világa már a múlté, az újak világa
pedig már az újrahasznosítható műanyagoké.

Kulacs
•
•
•
•
•
•

Ezzel a stílusos kulaccsal bármikor élvezheted
a kedvenc hideg italodat.
Levehető tetővel a könnyebb tisztításért.
Mosogatógépben 60 oC-ig tisztítható.
Mikrohullámú készülékben max. 600 W-on 100 oC-ig
melegíthető.
100%-ig újrahasznosítható.
BPA és Melamin mentes műanyagból.
1 db

67%

KEDVEZMÉNY

20 pont + 1.490 Ft

Ételtároló-szett - 2 darabos

Uzsonnásdoboz-szett - 2 darabos

Méret: 30 x 39 x 14 cm

Méret: 54 x 40 x 14 cm

•

•

Méret: 1 db kb. Ø 13 x 12,8 cm (~1 liter) + 1 db kb. Ø 4 x 2,7 cm.

Méret: 1 db L-méretű (23,2 x 16,6 x 6,2 cm) + 1 db S-méretű
(15,1 x 10,8 x 6 cm) doboz.

•
•

Különleges kialakításának köszönhetően
sokoldalú lehet akár a munkába, iskolába menet.
Strapabíró kialakítása és anyaga minden
körülmények között óvja a felszerelésünket.
Állítható szivacsos pántjai és kiképzett hátrésze
segíti levenni a terhet a válladról, de a felső
fogantyúja segítségével a kezedben is viheted.
Fő rekesze tágas, jól pakolható, és az első cipzáras
zsebe segíti a további rendezést.
1 db

•
•

Szeretnél stílusosan megjelenni?
Itt a tökéletes megoldás azoknak, akik
egy könnyen pakolható táskára vágynak!
Két belső zsebe közül az egyik nyitott,
a másik pedig cipzárral zárható.
De igazán kényelmes csak
a dupla varrású, széles fogantyúval
és az állítható vállpánttal lesz.
1 db

•
•
•
•
•
•

Praktikus társ a mindennapokban – remek kísérő
akár sportoláskor vagy az irodában!
Higiénikus és egészségtudatos ételtároló szett.
Külön szószos edény kiegészítővel.
Mosogatógépben 60 oC-ig tisztítható.
Mikrohullámú készülékben max. 360 W-on 100 oC-ig
melegíthető.
100%-ig újrahasznosítható.
BPA és Melamin mentes műanyagból.
1 szett

70%

KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül: 16.990 Ft

20 pont + 4.990 Ft

67%

KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül: 26.290 Ft

20 pont + 8.490 Ft

71%

KEDVEZMÉNY

•
•
•
•
•
•

Könnyed és biztonságos választás reggelink,
tízóraink és uzsonnánk szállításához is.
1 db kis méretű dobozzal, ami tökéletesen
illeszkedik a nagyobba.
Mosogatógépben 60 oC-ig tisztítható.
Mikrohullámú készülékben max.
360 W-on 100 oC-ig melegíthető.
100%-ig újrahasznosítható.
BPA és Melamin mentes műanyagból.
1 szett

Hűségpontok nélkül: 8.790 Ft

20 pont + 2.490 Ft
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Hűségpontok nélkül: 4.590 Ft

Utazótáska

Hátizsák

Környezettudatos.
Praktikus.

Méret: 7,4 x 7,4 x 21,7 cm / 425 ml

63%

KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül: 6.290 Ft

20 pont + 2.290 Ft

Pontgyűjtés: 2020.06.11.-2020.09.16.
Pontbeváltás: 2020.09.27-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.
koziol ideas for friends GmbH / Werner-von-Siemens-Str.90
64711 Erbach, GERMANY / +49 (0)6062-6040
Re-Generation is a trademark of TCC Global N.V.

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
A fenntartható életmód támogatása különösen fontos
a SPAR Magyarország számára. E hűségpromóciónkhoz két
eltérő, de 100%-ban ökotudatos termékkört választottunk,
ezzel is támogatva ezt a kulcsfontosságú ügyet.
A környezettudatosság napjainkban nem csak egy múló
hóbort, hanem meggyőződés: Tudatosságot, Felelősséget
és Szerepvállalást tükröz.
Nincs jobb érzés, mint valami régiből újat teremteni!
A promócióban résztvevő termékek mindegyike hozzájárul
a fenntartható előállítási folyamatokhoz: a Re-Generation
termékek újrahasznosított PET palackokból készülnek, míg
a Koziol termékek alapanyaga 100%-ig újraolvasztható, így
visszakerül a gyártási körforgásba. Ezekhez a termékekhez
most jelentős kedvezménnyel juthatsz hozzá az elkövetkező
időszakban!
A pontgyűjtő akció menete a már megszokott módon zajlik:
minden 1.000 Ft vásárlás után jár egy hűségpont, melyeket
összegyűjtve és a pontgyűjtő füzetbe ragasztva akár
71% kedvezménnyel vásárolhatod meg a gondosan
válogatott környezettudatos termékeket.
Köszönjük, hogy ismét velünk tartasz hűségakciónkban!
Bízunk benne, hogy a Koziol és Re-Generation termékek
időtálló társai lesznek hétköznapjaidnak!
JÓ PONTGYŰJTÉST KÍVÁNUNK!
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

100% újrahasznosított

A PONTGYŰJTÉS MENETE:
MENETE:
1.

Vásárolj 2020. június 11. és 2020. szeptember 16. 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 20 db hűségpontot és megvásárolhatod

a 7-féle újrahasznosított PET palackból készült táska vagy
a 3-féle praktikus Koziol 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 2020. június 11-től

2020. szeptember 16-ig tart. A hűségpontok beváltása
2020. június 11-től, az árukészlet erejéig, de legkésőbb
2020. szeptember 27-ig tart.

PET palackból

Méret: 37 x 26 x 2,5 cm

•
•

használt palack

törmelékből,
folyékony
halmazállapot

folyadékból
fonál készül

a szálból szövet

végül pedig
új táska készül

Ma már tudjuk, hogy az új a régi felhasználásával „regenerálható” - több
szempontból sokkal jobb eredményekkel, mint korábban!
A Re-Generation márka táskái a fogyasztók egy olyan generációja számára
készültek, akik hisznek a jobb, tartósabb jövőben. Egy olyan jövőben, ahol
kevesebb hulladék kerülhet hulladéklerakókba és az óceánokba. A PET
palackok természetes tapintású és kiemelkedő tulajdonságú szövetekké
alakíthatók: könnyű és ellenálló táskák és hátizsákok készítéséhez tökéletes
alapanyag. A Smemoranda kollekció minden része újrahasznosított PET
alapanyagból készült.

•

Praktikus és időtálló tok a laptopodnak,
melyben elférnek a legfontosabb
dokumentumaid is.
Puha és könnyű egyrekeszes hordozó,
ami megvédi az eszközt
a karcolásoktól és ütésektől.
A hosszú cipzár könnyű hozzáférést
biztosít.
1 db

70%

KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül: 12.990 Ft

20 pont + 3.790 Ft
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Hogy pontosan hány palackból? Keresd a termékek belső címkéjén is!

2 az 1-ben táska
(válltáska vagy hátizsák)

Hátizsák
Laptoprekesszel

Hátizsákként és válltáskaként is viselhető táska
Méret: 34 x 41 x 10 cm

Méret: 30 x 42 x 14 cm

•
•
•

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 találja. 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. 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.

Laptopvédő tok

Ezt a sokoldalúan használható táskát Te
is szeretni fogod! Hevederes fogantyúval
ellátott, ami a vállon és háton hordás
esetén is kényelmet biztosít.
Az állítható vállpánt teszi a hátizsák
funkciót igazán praktikussá.
Tökéletes méretű, két belső zsebes,
cipzárral zárható táska.
1 db

66%

KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül: 19.990 Ft

20 pont + 6.790 Ft

•
•
•

Kiváló választás, ha laptopodat egy helyen
akarod tudni a többi értékeddel!
Tépőzárral fixálható zsebében biztonságban
lesz a tableted is, az első zsebében pedig jut
hely a kisebb tárgyaknak.
A táskát a fogantyúval akár kézben is viheted,
de ergonomikus hátkialakítás és kényelmes,
állítható vállpántok várnak, ha a hátadra vennéd.
1 db

67%

KEDVEZMÉNY

Hűségpontok nélkül: 26.290 Ft

20 pont + 8.490 Ft

PONTGYŰJTÉS:
2020. június 11. - 2020. szeptember 16.
PONTBEVÁLTÁS:
2020. június 11. - 2020. szeptember 27.
- Illetve az árukészlet erejéig.
www.spar.hu

