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prvou stavbou stojí ako investor nápadný podnikateľ Jaroslav za viac ako 44 miliónov eur. Wie- vzbudzuje kontroverzie výstavba
©hn
Marek Nemec
košická spoločnosť Dekabo. Za Wieger. Ten bol podľa obchod- ger sa objavoval na rôznych po- priamo na brehu plesa. „Nerešmarek.nemec@mafraslovakia.sk
sesterským projektom na brehu ného registra koncom 90. rokov zíciách vo viacerých podnikoch. pektovali naše podmienky ani
tatranského jazera Nové Štrbské v štatutárnych orgánoch finanč- Medzi nimi boli aj minioceliareň pripomienky. Navyše zrealizovaŠtrbské Pleso – Na stavebnom pleso zase iná spoločnosť z Košíc nej skupiny Istrokapitál spolu Slovakia Steel Mills v Strážskom, li výrub drevín až k brehu plesa,
boome na Štrbskom Plese sa po- Norte Development.
s kontroverzným finančníkom kovoštrotová firma Kovod a košic- s čím sme nesúhlasili, ale ten sa
ký obchodník s oceľou Profitube. vykonal cez lesný pôdny fond, na
dieľajú aj tri developerské proBraňom Prieložným.
jekty – Hotel Ovruč, Armeria Vlastnícka štruktúra
Prieložný s Wiegerom sa objačo sme nemali dosah,“ vraví šéf
Residence a Lake Resort. Apart- Obe pritom majú identickú ma- vili aj v kauze okolo skrachova- Odpor ochranárov
Správy Tatranského národného
mánové projekty Armeria a Lake jetkov ú štr uktúr u. Polov icu nej olejárskej spoločnosti Vikto- Podniky, ktoré skončili v kon- parku Pavol Majko.
Resort majú spoločného meno- vlastní cez cyperskú schránku riagruppe, v ktorej nemeckých kurzoch s veľkými dlhmi, a to i
vateľa, a tým sú ich vlastníci. Za Optervisk Trading Limited ne- zásobníkoch uviazla Česku nafta na DPH. Zo spomínaných realít Viac na strane 10, Apartmány...

Koaličná
zmluva sa
chýli ku
koncu

OBCHODNÚ CIEĽOVÚ SKUPINU

4,99
€ ROZŠÍRIŤ
CHCEME

Jozef „Dodo” Kuriľák:
Po desiatich dňoch v tichu
mám v sebe upratané
30. augusta 2019 / 1,29 € / www.etema.sk

PULZOVÁ
FREKVENCIA?

Mičkovicová
o svojich životných vášňach

2,70 €

+ NÁVOD, AKO JU ZMERAŤ A VYUŽIŤ
Júl – august 2019
cena 2,70 €

Desať mýtov o bežeckých topánkach
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Slávni bez tváre: Kto sa
skrýva za menom Elena
Ferrante a Dominik Dán
35 / 2019

MAXIMÁLNA

Potvrdené urológom: Aj muži majú menopauzu!

Marcel Grega, generálny riaditeľ JOJ Group
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Bratislava – Povinnosť koalície spolupracovať už čoskoro nebude „zabetónovaná“ v oficiálnom dokumente.
„Životnosť“ koaličnej zmluvy sa totiž
blíži ku koncu, a to pol roka pred oficiálnym termínom parlamentných volieb. Je tak otázne, či politický trojlístok zvolí cestu obhajoby vlastných
záujmov, alebo dovládne v mierovom
duchu. V súčasnosti sa napriek nezhodám pri voľbe ústavných sudcov či
tlaku kauzy Mariana Kočnera zdá, že
občasné nepokoje sa nakoniec nerozhoria do otvoreného konfliktu. „Sme
odsúdení na spoluprácu, musíme
schváliť rozpočet,“ povedal pre HN
Robert Fico.
(RED)

Henrieta

2,40 €

09/2019
2,40 € / 69 Kč

Zdravotnícke noviny
Ročník XXIV/LXVIII | 1,99 €

júl – august/2019

Vedieť viac znamená lepšie žiť
ŽIVOTNÝ ŠTÝL • CESTOVANIE • ŠIKOVNÍ ĽUDIA • ZAUJÍMAVOSTI

Cena 1,99 €

SEPTEMBER 2019

SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN

Jediný odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov na Slovensku

Žilinský samosprávny
kraj ponúka lekárom
dotácie na rozbeh
ambulancie

Poľská vláda odmieta
zverejniť výsledky
programu starostlivosti
o reprodukčné zdravie

2

8. august 2019

č. 29

Súčasťou vydania sú odborné prílohy

8

8. august 2019
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Gynekológovia majú výhrady
Skríning cervikálneho karcinómu nepovažuje lekárska obec za dobre pripravený

AUTOMOTIVE

S

US OPEN

Oživil legendárneho chrobáka, skončil Žiadny strop. Tenisové
lámu rekordy
rokov tu
s ním. Piëch bol ikona v autobiznise O 25odmeny

bude iný svet

Bratislava – Legendárne ľudové Narodil sa rok predtým, ako prvý daje v USA, však nebol jeho jediný Škodu a Audi, v nasledujúcich rovozidlo Volkswagen Beetle vznik- Volkswagen zišiel z výrobnej lin- úspech. Vďaka svojej nápaditos- koch pribral výrobcov športových
lo v roku 1938 na popud Ferdinan- ky. Osud oboch sa skončil v tomto ti posunul medzi top hráčov na tr- vozidiel Bugatti, Bentley či Lamda Porscheho. Hoci sa model tešil roku. Posledný Beetle zišiel z vý- hu aj firmu Audi. Neskôr v 90. ro- borghini.
obľube, po rokoch jeho predaje robnej linky pred mesiacom.
Ale aj nákladných výrobcov
koch ako šéf koncernu Volkswagen
padli takmer na nulu. O oživenie
Ferdinand Piëch zomrel po ce- dostal firmu z červených čísel a za- Man, Scania a zhotoviteľa motochrobáka sa v roku 1997 postaral lom živote strávenom v automoti- bezpečil akvizície kľúčové zna- cyklov Ducati.
(RT )
Porscheho vnuk a ikona automo- ve segmente v nedeľu. Nový Bee- čiek. Koncern, ktorý mal dovtedy
tive segmentu Ferdinand Piëch. tle, ktorý pomohol nakopnúť pre- v portfóliu iba Volkswagen, Seat, Viac na strane 2, Volkswagenu...

Cena

Predplatné

cena 0,99 EUR /
predplatné 0,876 EUR

tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

Bratislava – Patrí medzi najsle- finančný strop? Podľa hovorcu
dovanejšie športové akcie roka. českej tenistky Petry Kvitovej
Jeho aktéri si z roka na rok od- Karla Tejkala neexistuje. „Top
nášajú lukratívnejšie prémie. turnaje negatívne neovplyvnia
Rekordnú dotáciu má aj aktu- ani možné finančné prepady na
álny ročník grandslamového trhoch či ekonomické ochladeUS Open. Celkovo si tenisti nie,“ povedal pre HN český odrozdelia 57 miliónov dolárov. borník.
(MR)
Odmeny na turnajoch rastú.
Pri akej sume je už pomyselný Viac na strane 8, US Open...

ŠPORT
DEŤOM
pomáha
kompenzovať
chorobu

TVRDÝ ŽIVOT KAMZÍKOV

Ako sa prispôsobili
životu vo veľhorách

Za čo môže
človek a čo sa
deje prirodzene

Prečo je to tak?

1,29
€a mýty
Pravda

Leto
diabetika
1,99
€

ADRENALÍN

3,90
€
aj oddych

3,90 €

je choroba,
patrí do rúk
lekára

„Až“ týždňové pripomienkové
konanie k stratifikácii (treba
sa náhliť, lebo platiť má „už“
od roku 2024) a najmä pripomienky k nemu vykresľujú celý projekt v čoraz bledších farbách. A v parlamente zrejme
vybledne úplne. Zaklincovalo
to ministerstvo spravodlivosti, podľa ktorého je v rozpore
s Ústavou. Iste, v septembri
štartuje predvolebná kampaň
a poriadky s nemocnicami sa
do stratégie nehodia žiadnej
strane. Zdravotníctvo je však
pred kolapsom. A termín volieb ho nezaujíma.
Katarína Lovasová

šéfredaktorka ZdN

diabetik_04_19_titula_final.indd 1

PREVENCIA
Štát spúšťa ďalšie
dva skríningy. Podľa
odbornej spoločnosti
sme sa mali viac
inšpirovať v zahraničí.
Foto: dreamstime

DOC. PHARMDR. TOMÁŠ TESAŘ, PHD., UNION ZP:

Novela zákona bola krokom späť
O nedostatkoch
a fungovaní liekovej
politiky na Slovensku
hovorí odborník
na farmakoekonomiku
z Union zdravotnej
poisťovne doc. PharmDr.
Tomáš Tesař, PhD., MPH,
MBA, MSc (HTA).
Čo najproblematickejšie v liekovej
politike na Slovensku by sa malo
podľa vás začať riešiť ako prvé?
Čo by malo vyžadovať najväčšiu
pozornosť?
Je potrebná zásadná revízia legislatívy ohľadne štátnej liekovej politiky. Je potrebné upraviť proces stanovovania úhrad
liekov z verejného zdravotného
poistenia tak, aby spĺňal základ-

né kritériá, ktoré spĺňa v západnej časti Európy a už aj v mnohých krajinách strednej a východnej Európy. Často spolupracujem s Holandskou agentúrou pre hodnotenie zdravotníckych technológií (Zorginstituut
Nederland) a mám za to, že
v Slovenskej republike existujú
signifikantné rezervy v hodnotení relatívnej účinnosti a nákladovej efektivity pri mnohých liekoch v kategorizačnom procese.
Hodnotenie zdravotníckych
technológií sa v zahraničí používa ako strategický nástroj na prepojenie medzi výskumom a rozhodovaním v rámci zdravotnej
politiky štátu. Hodnotenie zdravotníckych technológií predstavuje systematické a širokospektrálne hodnotenie vplyvov používania technológií v rámci systému zdravotnej starostlivosti.

Rozruch spôsobila revízia úhrad
liekov v podaní súkromnej poisťovne. Čo by v praxi znamenala?
Revíziu revidovali odborníci z Útvaru hodnoty za peniaze
MF SR. Po odbornej diskusii táto
revízia mala byť podpísaná.
Následne ministerstvo zdravotníctva (MZ) vypracovalo „svoju“
revíziu úhrad liekov. Aké boli
pripomienky Union zdravotnej
poisťovne (Union)?
Procesy súvisiace so zmenou vyhlášky č. 435/2011 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o spôsobe určenia štandardnej
dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
považujeme za mimoriadne neštandardné.
Pokračovanie na strane 3

1,99 €

Vzdelávanie

Budúcim sestrám schválili
prvé stabilizačné pôžičky

T

akmer pol milióna eur
rozdelil Fond na podporu vzdelávania (FPV) študentom ošetrovateľstva v končiacom sa akademickom roku 2018/2019 vo forme stabilizačných pôžičiek. Týmto spôsobom štát podporuje vysokoškolské študijné programy pri
povolaniach ohrozených nedostatkom pracovných síl. Pri
budúcich sestrách je stanovená suma 1 000 eur na semester,
čiže na jeden akademický rok
štúdia môžu dostať 2 000 eur.
Zákon počíta s odpustením tejto sumy za každé dva roky odpracované v zdravotníckom zariadení v SR. Ak bude študent
ošetrovateľstva čerpať stabilizačnú pôžičku každý rok počas
trojročného bakalárskeho štúdia, zaviaže sa odpracovať šesť
rokov. Ak absolventi neostanú

pracovať na Slovensku, musia
pôžičku vrátiť v lehote do desiatich rokov.
O stabilizačné pôžičky bolo možné v prvom kole požiadať do 15. júna. „V termíne na
predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019 bolo fondu
celkovo doručených 259 žiadostí o stabilizačnú pôžičku.
Celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek na akademický rok 2018/2019 bola
518 000 eur, pričom Rada fondu na podporu vzdelávania
schválila 243 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej sume 486 000 eur, teda všetky
žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré spĺňali podmienky,“
informovala Adriana Orthová,
asistentka riaditeľa fondu.
Pokračovanie na strane 2

Stratifikácia

Kritika sa týka rýchleho legislatívneho procesu, hoci ústavný zákon má platiť až od roku 2024

Strava a vitamín D

8. 8. 2019 13:11:49

kov ukončí, ak budú posledné
3 cytologické nálezy negatívne,“
spresnil rezort.
Cytologické stery z krčka maternice budú vyhodnocovať certifikované cytologické laboratóriá. Na otázku ZdN, ako bude vyriešená spolupráca cytologických laboratórií a napojenie na Národný onkologický inštitút, ministerstvo odpovedalo:
„Pôjde o systematické a dôsledné prepojenie Národného centra zdravotníckych informácií,
Národného onkologického inštitútu a zdravotných poisťovní, ktoré sa aktuálne detailizuje
a dolaďuje.“
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) MUDr. Martin Redecha,
PhD., pripomína, že skríningy boli stanovené už zákonom
č. 577 z roku 2004 , ktorý bol o tri
roky neskôr novelizovaný.
Pokračovanie na strane 2

K ústavnému zákonu o reforme majú výhrady nemocnice aj lekári

S

tratifikácia ako najväčšia
reforma nemocníc je tretíkrát v pripomienkovom konaní. Prvý návrh legislatívy ministerstvo stiahlo s odvolaním sa
na množstvo pripomienok, ktoré dostalo. Druhý variant obsahoval spojenie stratifikácie s následnou zdravotnou starostlivosťou, ani tento pokus sa nedostal

Dobrodružné ferraty • Noc na Chate pod Rysmi • Legendárne buchty

1_cs_september_titulka_navrhy.indd 1

Kolaps

Najnovšie
lieky

pre diabetikov

Prejsť po ňom napriek
isteniu nezvládne každý

Otepľovanie:

OBEZITA

Len polovica
diabetikov
sa lieči správne
NAJDLHŠÍ LANOVÝ MOST

kríning karcinómu krčka maternice štartuje o už
mesiac spolu so skríningom
karcinómu prsníka. Potvrdilo
to ministerstvo zdravotníctva.
„S aktívnym pozývaním poisteniek na populačný skríning
sa začne v septembri, celý proces bude vo fázach, keďže populačný skríning treba vnímať ako
kontinuálny proces, ktorý je potrebné zabezpečiť na viacerých
úrovniach, uviedol tlačový odbor
ministerstva.
Skríning rakoviny krčka maternice sa bude týkať žien vo veku 23 – 64 rokov. „Prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytologických
výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov.
Uvedená periodicita platí aj pre
poistenku, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 ro-

EDITORIAL

REALITY

Projekty vo Vysokých
Tatrách buduje aj
Jaroslav Wieger.
Koncom 90. rokov
bol v štatutárnych
orgánoch finančnej
skupiny.

www.svetevity.sk

Bol pri štarte Istrokapitálu,
stavia pri
0,99
€ Štrbskom plese

na rokovanie vlády. Ministerka
zdravotníctva Andrea Kalavská
do tretice predložila uprostred
leta legislatívu k pripravovanej
stratifikácii nemocníc ako návrh ústavného zákona o nároku
na kvalitu, bezpečnosť, miestnu
a časovú dostupnosť zdravotnej
starostlivosti. Na zaslanie pripomienok bol len jeden týždeň.

„

Návrh ústavného zákona obsahuje všeobecné formulácie
o tom, že každý má nárok na
bezpečnú a kvalitnú zdravotnú
starostlivosť zabezpečenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý dosahuje dostatočné hodnotenie v rámci indikátorov kvality a napĺňa minimálnypočet zdravotných výkonov ús-

V žiadnom prípade
pacienti nemôžu
po spustení reformy
čakať na operácie
dlhšie ako dnes.
M. Krajčí

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia vydáva aj
tieto odborné medicínske prílohy a tituly:

10. 7. 2019 15:06:19

11. júl 2019

Odborná príloha Zdravotníckych novín

tavnej zdravotnej starostlivosti.
Stanovuje povinnosti pre zdravotné poisťovne aj poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia budú povinní prijať pacienta do nemocnice podľa podmienok určených následne zákonom. Ďalej
sú nemocnice povinné poskytnúť pacientom správnu zdravot-

nú starostlivosť, byť personálne
a materiálno-technicky vybavené podľa podrobností ustanovených na základe zákona a dosahovať dostatočné hodnotenia v rámci indikátorov kvality a minimálne počty zdravotných výkonov ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Pokračovanie na strane 2
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Tituly vydavateľstva MAFRA Slovakia kúpite v každom dobrom stánku.
Predplatné objednávajte na www.hnkonto.sk
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vydaní
+
2 zadarmo
Ročné predplatné mesačníka Čarovné Slovensko
pri tejto akcii začína od najbližšieho vydania po
zrealizovaní objednávky. Pôvodná cena 42,90 €.

www.hnkonto.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

Len za

39 €

Plaťte
kartou Mastercard
alebo
Maestrovoucher
Plaťte kartou
Mastercard
alebo Maestro
a získate
a získate
darček.
v hodnote
20 € na
ďalší nákup

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v kolónke
”
pre zľavový kód heslo evitanakupy“. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
”
2. *Pri platbe kartou Mastercard alebo Maestro má zákazník možnosť získať darček. Darčekom je veľmi jemný sprchovací & kúpeľový
gél s lipou a mandľovým olejom značky MANUFAKTURA. Počet darčekov je limitovaný a akcia platí len do vyčerpania zásob. Na tento
darček zákazníkovi nevzniká právny nárok bez ohľadu na splnenie podmienok pre jeho získanie a v prípade jeho nezískania zákazníkovi
nevzniká nárok na akúkoľvek inú náhradu alebo kompenzáciu.
3. Každý kupón platí na jedno ročné predplatné mesačníka Čarovné Slovensko.
4. Akciová ponuka platí na predplatné doručované na území Slovenskej republiky.
5. Kupón platí len s uvedením PSČ bydliska zákazníka.
6. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
7. Kupóny nie je možné kumulovať.
8. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
9. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
10. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
11. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

KULTÚRA

20
XX
%
%
zľava
zľava
Ročné predplatné týždenníka Eurotelevízia pri tejto akcii
začína od najbližšieho vydania po zrealizovaní objednávky. Pôvodná cena 56,99 €.

www.HNkonto.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

Ročné
predplatné
len za
45,60 €.

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v kolónke
”
pre zľavový kód heslo evitanakupy“. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
”
2. Každý kupón platí na jedno ročné predplatné týždenníka Eurotelevízia.
3. Akciová ponuka platí na predplatné doručované na území Slovenskej republiky.
4. Kupón platí len s uvedením PSČ bydliska zákazníka.
5. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
6. Kupóny nie je možné kumulovať.
7. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
8. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
9. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
10. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

KULTÚRA

10

vydaní
+
2 zadarmo
Ročné predplatné magazínu Evita pri tejto akcii
začína od vydania 11/2019 alebo 12/2019.
P ôvodná cena 26,40 €.

www.hnkonto.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

Len za

24 €

Plaťte
kartou
Mastercard
alebo
Maestro
Plaťte
kartou
Mastercard
alebo
Maestro a získate voucher
a získatevdarček.
hodnote 20 € na ďalší nákup

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v kolónke
”
pre zľavový kód heslo evitanakupy“. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019. Do poznámky prosím uveďte či chcete časopis odoberať
”
od vydania 11/2019 alebo 12/2019.
2. *Pri platbe kartou Mastercard alebo Maestro má zákazník možnosť získať darček. Darčekom je paletka rúžov značky Catrice. Počet
darčekov je limitovaný a akcia platí len do vyčerpania zásob. Na tento darček zákazníkovi nevzniká právny nárok bez ohľadu na splnenie
podmienok pre jeho získanie a v prípade jeho nezískania zákazníkovi nevzniká nárok na akúkoľvek inú náhradu alebo kompenzáciu.
3. Každý kupón platí na jedno ročné predplatné magazínu Evita.
4. Akciová ponuka platí na predplatné doručované na území Slovenskej republiky.
5. Kupón platí len s uvedením PSČ bydliska zákazníka.
6. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
7. Kupóny nie je možné kumulovať.
8. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
9. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
10. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
11. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

KULTÚRA

5zľava€
pri objednávke

Objednajte si knižky či drobný darčekový tovar na tovaru v minimálnej
e-shope evitovky.sk v minimálnej hodnote 25 € a po
hodnote 25 €
uplatnení kupónu získate 5 € zľavu na celý nákup.

www.evitovky.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019
Plaťte
kartou
Mastercard
alebo
Maestro
Plaťte
kartou
Mastercard
alebo
Maestro a získate voucher
a získatevdarček.
hodnote 20 € na ďalší nákup

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke evitovky.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v kolónke
”
pre zľavový kód heslo evitanakupy“. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
”
2. *Pri platbe kartou Mastercard alebo Maestro má zákazník možnosť získať darček. Darčekom je paletka tieňov značky Catrice.
Počet darčekov je limitovaný a akcia platí len do vyčerpania zásob. Na tento darček zákazníkovi nevzniká právny nárok bez ohľadu
na splnenie podmienok pre jeho získanie a v prípade jeho nezískania zákazníkovi nevzniká nárok na akúkoľvek inú náhradu alebo
kompenzáciu.
3. Zľavový kupón sa dá na evitovky.sk uplatniť len na jeden nákup.
4. Kupón platí len s uvedením PSČ bydliska zákazníka.
5. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
6. Kupóny nie je možné kumulovať.
7. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
8. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
9. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
10. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

KULTÚRA

20
%
zľava
Ročné predplatné týždenníka Rytmus života pri tejto
akcii začína od najbližšieho vydania po zrealizovaní objednávky. Pôvodná cena 51,39 €.

www.HNkonto.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

Ročné
predplatné
len za
41,54 €.

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v kolónke
”
pre zľavový kód heslo evitanakupy“. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
”
2. Každý kupón platí na jedno ročné predplatné týždenníka Rytmus života.
3. Akciová ponuka platí na predplatné doručované na území Slovenskej republiky.
4. Kupón platí len s uvedením PSČ bydliska zákazníka.
5. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
6. Kupóny nie je možné kumulovať.
7. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
8. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
9. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
10. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

KULTÚRA

42

vydaní
+
8 zadarmo
Ročné predplatné týždenníka Téma pri tejto akcii
začína od najbližšieho vydania po zrealizovaní
objednávky. Pôvodná cena 54,50 €.

Len za

45,50 €

www.HNkonto.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

Plaťte
Plaťtekartou
kartouMastercard
Mastercardalebo
aleboMaestro
Maestro a získate voucher
a získate
darček.20 € na ďalší nákup
v hodnote

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v kolónke
”
pre zľavový kód heslo evitanakupy“. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
”
2. *Pri platbe kartou Mastercard alebo Maestro má zákazník možnosť získať darček. Darčekom je praktické gulôčkové pero značky
Pelikan. Počet darčekov je limitovaný a akcia platí len do vyčerpania zásob. Na tento darček zákazníkovi nevzniká právny nárok bez
ohľadu na splnenie podmienok pre jeho získanie a v prípade jeho nezískania zákazníkovi nevzniká nárok na akúkoľvek inú náhradu
alebo kompenzáciu.
3. Každý kupón platí na jedno ročné predplatné týždenníka Téma.
4. Akciová ponuka platí na predplatné doručované na území Slovenskej republiky.
5. Kupón platí len s uvedením PSČ bydliska zákazníka.
6. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
7. Kupóny nie je možné kumulovať.
8. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
9. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
10. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
11. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

KULTÚRA

20
%
zľava
Ročné predplatné dvojtýždenníka TV Max pri tejto
akcii začína od najbližšieho vydania po zrealizovaní objednávky. Pôvodná cena 23,40 €.

www.HNkonto.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

Ročné predplatné
len za 18,72 €.

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v kolónke
”
pre zľavový kód heslo evitanakupy“. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
”
2. Každý kupón platí na jedno ročné predplatné dvojtýždenníka TV Max.
3. Akciová ponuka platí na predplatné doručované na území Slovenskej republiky.
4. Kupón platí len s uvedením PSČ bydliska zákazníka.
5. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
6. Kupóny nie je možné kumulovať.
7. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
8. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
9. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
10. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

tovar

10
%
zľava
www.cafepoint.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

na automatické
kávovary

PlaťtePlaťte
kartou
Mastercard
aleboalebo
Maestro
a získate
voucher
kartou
Mastercard
Maestro
a dostanete
v hodnoteespresso
20 € na ďalší
nákup
zadarmo.*

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť pri nákupe na webovej stránke www.cafepoint.sk. Pri nákupe je potrebné
”
uviesť v poznámke heslo CAFEPOINTKAVOVARY2019“.
”
2. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť pri nákupe v predajniach Cafepoint v Bratislave v nákupných centrách
”
Aupark, Avion a Eurovea. Pri nákupe je potrebné predložiť kupón.
3. Kupón platí na všetky druhy automatických kávovarov značiek Jura, Nivona a Melitta.
4. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciovými ponukami.
5. Kupóny nie je možné kumulovať.
6. *Pri platbe kartou Mastercard / Maestro má zákazník dostane zadarmo kávový nápoj podľa výberu (espresso, cappuccino alebo caffe
latte macciato).
7. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
8. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
9. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

tovar

20
%
zľava
www.www.cafepoint.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

na celý
sortiment káv

PlaťtePlaťte
kartou
Mastercard
aleboalebo
Maestro
a získate
voucher
kartou
Mastercard
Maestro
a dostanete
v hodnoteespresso
20 € na ďalší
nákup
zadarmo.*

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť pri nákupe na webovej stránke www.cafepoint.sk. Pri nákupe je potrebné
”
uviesť v poznámke heslo CAFEPOINTKAVA2019“. Pri nákupe nad 30 eur je doprava prostredníctvom kuriéra DPD zadarmo.
”
2. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť pri nákupe v predajniach Cafepoint v Bratislave v nákupných centrách
”
Aupark, Avion, Centrál, Eurovea, Polus City Center a v kamenných predajniach Žilinská č. 1 a Štúrová č. 4. Pri nákupe je potrebné
predložiť kupón. Kupón platí na celý kávový sortiment v sieti Cafepoint - zrnková, mletá a instantná káva, kapsule a E.S.E. PODs.
3. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciovými ponukami.
4. Kupóny nie je možné kumulovať.
5. *Pri platbe kartou Mastercard / Maestro má zákazník dostane zadarmo kávový nápoj podľa výberu (espresso, cappuccino alebo caffe
latte macciato).
6. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
7. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
8. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

tovar

15
%
zľava
na všetkých
mackov z ruží
www.foreverrosebear.eu
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón s 15 % zľavou môže zákazník uplatniť v košíku použitím kódu EVITANAKUPY na e-shope www.foreverrosebear.eu.
2. Kupón platí na celý sortiment.
3. Zľavu nie je možné kumulovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod
neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

tovar

20
%
zľava

www.nespresso.com
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

na kávovary
Nespresso
+ darček
80 kapsúl
kávy

1. Zľava 20 % na nákup akéhokoľvek kávovaru Nespresso a darček, 80 kapsúl kávy Nespresso sa uplatní po vložení zľavového
kódu EVITA2019 do políčka Zľavový kód” v nákupnom košíku. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 15. 10. 2019 iba na webových stránkach
”
www.nespresso.com/sk a nie je možné ju kombinovať s inou akciovou ponukou či zľavou.
2. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
3. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislostis neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
4. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod
neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

TOVAR

20
%
zľava

Naučte sa cestovať
šikovne a lacno aj bez
cestovky s mojou knihou.

na celý nákup
www.travelhacker.blog/eshop
Platnosť kupónu 10. - 31. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.travelhacker.blog/eshop. Pri objednávke zadajte
”
do poľa: Zľavový kód“ travelhacker a výsledná suma vám bude automaticky znížená o 20 %.
”
2. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
3. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
4. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

TOVAR

15
%
zľava

*Pri objednávke
3 a viac kusov
posielame DARČEK

na celý nákup
+ doručenie
zdarma
www.zabudliveginko.sk
Platnosť kupónu 10. - 31. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.zabudliveginko.sk. Pri objednávke zadajte do
”
poľa Zľavový kód“ kód Evita2019 a výsledná suma Vám bude automaticky znížená o 15 %, spolu s doručením zdarma.
”
2. *Pri objednávke 3 a viac kusov dostanete 25 cm vysokú sadenicu Ginko stromu ako darček.
3. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
4. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
5. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

tovar

20
%
zľava
na nezľavnený
tovar
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019
Plaťte kartou Mastercard alebo Maestro a získate voucher
Plaťte kartou Mastercard alebo Maestro
a získate20zľavu
2 %.
v hodnote
€ nanavyše
ďalší nákup

1. Kupón s 20 % zľavou môže zákazník uplatniť v kamennej predajni Candle and Heritage v CITY ARENA TRNAVA, CENTRAL BRATISLAVA,
AUPARK ŽILINA.
2. Kupón sa nevzťahuje na už zlacnený tovar.
3. Zľavu nie je možné kumulovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod
neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Móda a doplnky

20
%
zľava

na nezľavnený
tovar

5zľava%
www.a3sport.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

na zľavnený
tovar

1. Zľavu uplatníte v kamenných predajniach na území SR alebo zadaním kódu EVITA2019 v poslednom kroku objednávky
v e-shope www.a3sport.sk.
2. Zľavy nie je možné kombinovať.
3. Neplatí na nákup poukážok.
4. Pri poskytnutí zľavy nie je možné použiť zákaznícku kartu A3 SPORT.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
7. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

MóDA A DOPLNKY

až

20
%
zľava
Kód: EVITA19

na celý
sortiment*
www.answear.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. *Zľavu 20 % uplatníte na celý sortiment okrem kolekcií Tommy Hilﬁger, Calvin Klein, Mango, Mayoral a Medicine. Kód EVITA19 vložte
do nákupného košíka do poľa zľavový kód“ a potvrďte.
”
2. Zľavový kód nie je možné kombinovať s inými zľavovými kódmi a nie je možné ho použiť na už zľavnený sortiment.
3. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
4. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
5. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod
neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Móda a doplnky

10
%
zľava
na celý nákup

Obuv pre deti.

www.barefootik.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť v e-shope www.barefootik.sk. V objednávke je potrebné uviesť kód EVITA“.
”
”
2. Kupón platí na celý sortiment a nie je možné ho použiť na akciový a výpredajový tovar.
3. Kupón nie je možné kumulovať a kombinovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

MóDA A DOPLNKY

10
€
zľava
pri nákupe
nad 49 €
www.bata.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019
Plaťte
kartou Mastercard
alebo
Maestrovyššiu
a získate
voucher
Plaťte kartou
Mastercard
alebo Maestro
a získate
zľavu
+ 2 €.
v hodnote 20 € na ďalší nákup

1.Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v e-shope www.bata.sk a vo všetkých kamenných predajniach. Pri nákupe
”
v e-shope je potrebné uviesť kód evita10“.
”
2. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami.
3. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné iba vymeniť za iný tovar, nie je možné ho vrátiť.
4. Kupón nie je možné kumulovať.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
7. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

MóDA A DOPLNKY

20
€
zľava
pri nákupe
nad 99 €
www.bata.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019
Plaťte kartou Mastercard alebo Maestro a získate voucher
Plaťte kartou Mastercard alebo Maestro
a získate20
vyššiu
+ 2 €.
v hodnote
€ nazľavu
ďalší nákup

1.Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v e-shope www.bata.sk a vo všetkých kamenných predajniach. Pri nákupe
”
v e-shope je potrebné uviesť kód evita20“.
”
2. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami.
3. Tovar zakúpený v tejto akcii je možné iba vymeniť za iný tovar, nie je možné ho vrátiť.
4. Kupón nie je možné kumulovať.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
7. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Móda a doplnky

20
%
zľava
na celý
sortiment
www.ccc.eu
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť vo všetkých kamenných predajniach CCC na území SR.
”
2. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
3. Kupóny nie je možné kumulovať.
4. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
7. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

MóDA A DOPLNKY
SUKNE A TOPY
na každodenné
nosenie

ZÁSTERY

z dizajnových
látok

www.chiclovely.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

20
%
zľava
na šaty, sukne,
zástery,
bambusové topy
a ostatný tovar

1. Zľavový kód: EVITA.
2. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) si môže zákazník uplatniť v internetovom obchode www.chiclovely.sk a to zadaním zľavového
”
kódu EVITA v nákupnom košíku. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
3. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar a nedá sa spočítať ani kombinovať s ďalšími zľavami.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

móda a doplnky

až

30
%
zľava
na vybrané
značky
www.eobuv.sk/evita
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Nenechajte si ujsť zľavy až do – 30 % na vybrané značky, vrátane: New Balance, Adidas, Geox, Guess a mnoho ďalších. Bezplatné
doručenie a vrátenie tovaru nad 25 €.
2. Pre uplatnenie zľavy použite kód: EVITA.
3. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.eobuv.sk/evita.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

móda a doplnky

10
%
zľava
na nákup
ergonomického
nosiča alebo
šatky
www.moyobaby.com
Platnosť kupónu 10. - 31. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.moyobaby.com. Pri objednávke zadajte do poľa
”
Promo kód“ kód evitanakupy a výsledná suma Vám bude automaticky znížená o 10 %.
”
2. Zľava 10 % platí pri nákupe Moyo ergonomického nosiča alebo Moyo šatky na nosenie detí.
3. Nie je možné uplatniť na už zľavnený a akciový tovar.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Móda a doplnky

30
%
zľava
na celý nákup
www.slovenkabb.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť po predložení jeho originálu vo všetkých kamenných predajniach
”
Slovenka na území SR. Zoznam predajní nájdete na www.slovenkabb.sk.
2. Zľava sa nevzťahuje na akciový tovar.
3. Kupóny nie je možné kumulovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

móda a doplnky

20
%
zľava
na dámske
oblečenie
a topánky
www.tenzebra.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Zľavový kód: EVITA.
2. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) si môže zákazník uplatniť v internetovom obchode www.tenzebra.sk a to zadaním zľavového
”
kódu EVITA v nákupnom košíku. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
3. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar a nedá sa spočítať ani kombinovať s ďalšími zľavami.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Móda a doplnky

20
%
zľava
Kód: EV19
www.trenirkaren.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

na celý
sortiment

Plaťte kartou Mastercard alebo Maestro a získate zľavový
voucher
kupón
v hodnote
20 €nanaďalší
ďalšínákup.
nákup

1. Kupón s 20 % zľavou môže zákazník uplatniť v košíku použitím kódu EV19 na e-shope www.trenirkaren.sk.
2. Kupón platí na celý sortiment, vrátane toho zľavneného.
3. Zľavu nie je možné kumulovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod
neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

MóDA A DOPLNKY

15
%
zľava
na celý sortiment
v showroome
a na e-shope
www.vipgold.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón s 15 % zľavou môže zákazník uplatniť v košíku použitím kódu EVITA15 na e-shope www.vipgold.sk alebo v showroome
po predložení zľavového kupónu.
2. Zľavu nie je možné kumulovať.
3. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
4. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
5. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod
neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

DOM a záhrada

12
%
zľava
+

www.4home.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

na celý
sortiment bez
obmedzenia

pri nákupe
nad 40 €
DOPRAVA
ZDARMA.

Plaťte
kartou
Mastercard
/ Maestro
a získate
vernostné
Plaťte
kartou
Mastercard
alebo
Maestro
a získate
voucher
body
v hodnote
20 €nanaďalší
ďalšínákup.
nákup

1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť v eshope www.4home.sk, a to vpísaním zľavového kódu EVITA2019
”
do príslušného políčka.
2. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
3. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
4. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

DOM a záhrada

20
%
zľava
na celý sortiment
+ doprava ZADARMO
pri nákupe nad 40 €

www.bellarose.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

Plaťte kartou
kartou Mastercard
Mastercard alebo
alebo Maestro
Maestro aa získate
získate darček.
voucher
Plaťte
v hodnote 20 € na ďalší nákup

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.bellarose.sk použitím kódu EVITA19.
”
2. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami.
3. Kupóny nie je možné kumulovať.
4. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
7. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

dom a záhrada

20
%
zľava
na celý
sortiment
www.bonami.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón s 20 % zľavou môže zákazník uplatniť v košíku použitím kódu BONAMI20 na e-shope Bonami, na webovej stránke
www.bonami.sk.
2. Kupón platí na celý sortiment Bonami a je možné ho použiť neobmedzene.
3. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
4. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
5. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

DOM a záhrada

15
%
zľava
na celý nákup detského
a študentského nábytku
pre dievčatá a chlapcov
s nápaditým
dizajnom.

www.cilekroom.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.cilekroom.sk alebo v kamennej predajni
”
Cilek Room v Bratislave v NC Bory Mall.
2. Pri nákupe je potrebné uviesť v nákupnom košíku kód zľavového kupónu EVITA10“. Následne Vám bude zaslaný mail s cenovou
”
ponukou po odpočítaní zľavy. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
3. Predajca negarantuje dodanie tovaru k žiadnemu termínu, aktuálna dostupnosť je uvedená na stránke v detaile tovaru.
O termíne dodania tovaru Vás bude informovať predajný poradca.
4. Akciová cena platí len pre doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky.
5. Hodnotu kupónu nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými kartami.
6. Kupóny nie je možné kumulovať.
7. Jeden kupón je možné použiť len na jeden nákup na jednu osobu.
8. Použité obrázky sú ilustračné.
9. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
11. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

DOM a záhrada

20
%
zľava
www.SedackyPhase.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

na nákup
novej sedacej
súpravy

Plaťte kartou
Mastercard
alebo Maestro
získajte adarček
vankúš
Plaťte
kartou Mastercard
aleboaMaestro
získate– voucher
zdarma.
v hodnote 20 € na ďalší
nákup

1. Kupón so zľavou 20 % (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na niektorej z kamenných predajni Phase sedačiek.
”
Zoznam predajní nájdete na www.sedackyphase.sk.
2. Zľava sa vzťahuje na nákup novej sedacej súpravy.
3. Akcia trvá od 10. - 15. 10. 2019.
4. Pri platbe kartou Mastercard alebo Maestro zákazník získava darček – vankúš zdarma.
5. Akcia platí pre nákup na území Slovenskej republiky v predajniach sedačiek Phase: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Poprad,
Košice, Banská Bystrica.
6. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a aktuálne prebiehajúcimi akciami.
7. Kupóny nie je možné kumulovať.
8. Kupón nie je možné použiť ako darčekovú poukážku.
9. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
10. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti a neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
11. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus v čas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

DOM a záhrada

40
€
späť
www.sconto.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

z každých
100 EUR
nákupu
nábytku

Plaťte
kartou Mastercard
aleboa Maestro
a získate darček.
voucher
Plaťte kartou
Mastercard
alebo Maestro
získate praktický
v hodnote 20 € na ďalší nákup

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v kamennej predajni alebo na e-shope www.sconto.sk použitím kódu.
”
Pri nákupe je potrebné uviesť kód EVITA“.
”
2. Zľava 40 Eur späť z každých 100 Eur nákupu nábytku sa počíta z bežných cien a možno ju využiť iba na tovar, pre ktorý bola
stanovená klubová SCONTO cena.
3. Podmienkou akcie je splnenie pravidla, že čiastka pred zľavou sa musí rovnať alebo prevyšovať násobok 100 Eur.
4. Akcia sa nevzťahuje na služby, tovar z aktuálneho reklamného letáka, kuchynské spotrebiče, bytové doplnky, drezy, vodovodné
batérie a už zľavnený tovar. Zľavy nie je možné sčítať.
5. Akciu nie je možné kombinovať s inými marketingovými akciami spoločnosti Sconto Nábytok.
6. Akcia platí len na novo uzatvorené zmluvy.
7. Zľavu je nutné čerpať iba v dňoch platnosti akcie. Neskoršie uplatnenie zľavy nebude akceptované. Zľavu nemôžu žiadať zákazníci k
tovaru zakúpenému 9. 10. 2019 a skôr.
8. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
9. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
10. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

DOM a záhrada

10
%
zľava
5zľava%
Nábytok a bytové doplnky

www.temponabytok.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

pri nákupe
nad 300 €
pri nákupe
do 299,99 €

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.temponabytok.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť
”
v časti Zľavový kód“ heslo TEMPOEVITA“. Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019, vrátane.
”
”
2. Výsledná výška získanej zľavy sa automaticky vypočíta podľa hodnoty nákupu. Na objednávku do 299,99 € zákazník získa zľavu
5 % hodnoty nákupu. Na objednávku nad 300 € zákazník získa zľavu 10 % hodnoty nákupu.
3. Kupón platí len pri objednávke na www.temponabytok.sk, na produkty na danej stránke.
4. Kupón nie je možné kombinovať ani kumulovať s inými zľavovými kódmi.
5. Kupón nie je možné využiť na darčekové poukážky.
6. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
7. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
8. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

krása a zdravie

10
%
zľava
na celý nákup
+ vzorky
z čajov Tulsi
www.ajurveda-shop.eu
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.ajurveda-shop.eu.
”
Pri nákupe je potrebné uviesť v poznámke objednávky heslo EVITA2019“ a zľava bude dodatočne aplikovaná.
”
Akcia trvá od 10. 10. 2019 do 15. 10. 2019.
2. Zľavová akcia môže byť limitovaná skladovými zásobami produktov.
3. Pred nákupom je potrebné vždy overiť aktuálnu dostupnosť produktu.
4. Predajca negarantuje dodanie tovaru k žiadnemu termínu, aktuálna dostupnosť je uvedená na stránke v detaile tovaru.
5. Akciová cena platí len pre doručenie tovaru v rámci Slovenskej Republiky.
6. Hodnotu kupónu nie je možné kombinovať s inými zľavami, iba ak predajca udelí výnimku na základe dohody so zákazníkom.
7. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
8. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
9. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

krása a zdravie

20
%
zľava
pri nákupe
nad 12 eur
www.dermacol.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v e-shope www.dermacol.sk a v značkových predajniach Dermacol,
”
ktoré sa nachádzajú v OC Aupark Bratislava, OC Optima Košice, OC Mirage Žilina a OC Korzo Prievidza. Pri nákupe v e-shope je
potrebné uviesť kód EVITA.
2. Akcia platí len pre objednávky v e-shope www.dermacol.sk s doručením v rámci Slovenskej republiky.
3. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostným programom.
4. Kupón nie je možné kumulovať.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
7. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

krása a zdravie

20
%
zľava
www.douglas.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

na celý sortiment
pri nákupe
nad 60 €

Plaťte kartou Mastercard alebo Maestro a získate voucher
vvhodnote
hodnote20
20€€na
naďalší
ďalšínákup.
nákup

1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť vo všetkých kamenných parfumériách Douglas na Slovensku.
”
2. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a nedá sa uplatniť na darčekové poukážky.
3. Kupón nie je možné kumulovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Krása a zdravie

20
%
zľava
na celý
sortiment
www.fann.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť v kamenných predajniach a v e-shope www.fann.sk.
”
V objednávke je potrebné uviesť kód EVITA20FANN“.
”
2. Kupón platí na celý sortiment a nie je možné ho použiť na akciový a výpredajový tovar.
3. Kupón nie je možné kumulovať a kombinovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Krása a zdravie

ŠPECIÁLNA

21
%
zľava
na celý
nákup

www.gsklub.sk
Platnosť kupónu 10. - 31. 10. 2019

1. Pre uplatnenie zľavy 21 % z celkovej ceny nákupu na www.gsklub.sk je potrebné zadať do príslušného poľa v košíku
kód GSKLUB21.
2. Platnosť kupónu 10. - 31. 10. 2019 výhradne na www.gsklub.sk.
3. Kupóny nie je možné kumulovať a kombinovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na
dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

KRáSA A ZDRAVIE

2zľava€
z nákupu
www.japonskeplienky.sk
Platnosť kupónu 10. - 25. 10. 2019
Pri nákupe
nad 80 alebo
Eur darček
- balenie
16ks
ultra
Plaťte kartou
Mastercard
Maestro
a získate
voucher
jemných
vreckoviek
v hodnote
20 € naHana
ďalšíCeleb.
nákup

1. Kupón so zľavou 2 EUR z nákupu (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.japonskeplienky.sk. Pri
”
nákupe je potrebné uviesť v pokladni kód EVITA19“. Pri objednávke nad 80 EUR zákazník získava bezplatne 16 ks balenie ultra jemných
”
vreckoviek HANA Celeb v hodnote 6,90 EUR.
2. Akciová ponuka platí pre všetky objednávky minimálne s 1 zakúpeným produktom Moony Air Fit (plienky alebo nohavičky).
3. Kupóny nie je možné kumulovať.
4. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosť MAFRA Slovakia a Japan II s.r.o. ako prevádzkovateľ e-shopu www.japonskeplienky.sk nenesie zodpovednosť za
nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu
vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy
alebo iného bonusu.
7. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia a Japan II, s.r.o. nárok na akúkoľvek náhrau alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod
neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

krása a zdravie

15
%
zľava
na celý
sortiment
www.ketodiet.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019
Plaťte kartou Mastercard alebo Maestro a získate voucher
Plaťte kartou Mastercard alebo Maestro a získate
zľavu 20
5 %€na
v hodnote
naďalší
ďalšínákup.
nákup

1. Kupón s 15% zľavou môže zákazník uplatniť v košíku použitím kódu EVITA15 v e-shope www.ketodiet.sk.
2. Zľava platí na všetky produkty zakúpené v e-shope www.ketodiet.sk.
3. Zľava sa nevzťahuje na akciové alebo inak zľavnené produkty.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a nezodpovedá zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti
s neuplatnením, nesprávnym uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas,
zákazníkovi nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod
neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

krása a zdravie

20
%
zľava
na celý
nákup
www.marinamiracle.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť v eshope www.marinamiracle.sk použitím kódu EVITA.
”
2. Kupón sa nevzťahuje na už zlacnený tovar a cenovo zvýhodnené balíčky.
3. Kupón nie je možné kumulovať.
4. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Krása a zdravie

20
%
zľava
na celý
sortiment
www.marionnaud.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť v eshope www.marionnaud.sk alebo v kamenných predajniach.
”
V objednávke v eshope je potrebné uviesť kód EVITANAKUPY“.
”
2. Kupón platí na celý sortiment a nie je možné ho použiť na akciový a výpredajový tovar.
3. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
4. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
5. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Krása a zdravie

25
%
zľava
na exkluzívne značky

Boucheron, Thalgo, IOMA,
Yves Saint Laurent make-up
a ďalšie
www.marionnaud.sk
Platnosť kupónu 10. - 15. 10. 2019

1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť v eshope www.marionnaud.sk alebo v kamenných predajniach.
”
V objednávke v eshope je potrebné uviesť kód EVITANAKUPY“.
”
2. Kupón platí na značky dostupné exkluzívne v sieti Marionnaud, zoznam značiek je dostupný na každej predajni.
3. Kupón nie je možné ho použiť na akciový a výpredajový tovar.
3. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
4. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
5. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

KRáSA A ZDRAVIE

24
€
zľava

mojkolagen.sk

+ poštovné
zadarmo
www.mojkolagen.sk
Platnosť kupónu 10. - 31. 10. 2019

mojkolagen.sk
1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.mojkolagen.sk. Kupón sa vzťahuje len na nákup
akciových balíčkov. Pri nákupe je potrebné uviesť heslo z kupónu EV10M24. Akcia platí od 10. – 31. 10. 2019.
2. Poštovné zadarmo platí len na doručenie na území Slovenskej republiky.
3. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami.
4. Kupóny nie je možné kumulovať.
5. Kupón je možné použiť aj pri nákupe viacerých balíčkov.
6. Pre viac informácií kontaktujte 0917 493 833, info@mojkolagen.sk.
7. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
8. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
9. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

Služby

Online nákupy

5zľava€

Online nákupy

na váš prvý
online nákup
KÓD: 5EVIT

www.potravinydomov.itesco.sk
Platnosť kupónu 10. - 30. 10. 2019

Online nákupy
1. Platí výhradne iba pre oblasti rozvozu. E-kupón je možné uplatniť iba pri doručení nákupu do 30. 10. 2019.
E-kupón 5EVIT oprávňuje zákazníka na využitie jednorazovej zľavy 5 € iba pri jeho prvom nákupe cez Tesco Online nákupy nad 23 €.
E-kupónová zľava sa nevzťahuje na nákup tabakových výrobkov, náhrad dojčenského mlieka, liekov a poplatku za dovoz tovaru.
Ponuka platí iba pre Slovenskú republiku. E-kupón nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami alebo E-kupónmi. E-kupón nie je možné
vymeniť za peňažnú hotovosť. Využitie E-kupónu sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami služby Tesco Online nákupy
na www.potravinydomov.itesco.sk.
2. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
3. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu a nezodpovedá
zákazníkovi za škodu, ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s neuplatnením, nesprávnym
uplatnením alebo oneskoreným uplatnením kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
4. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi
nevznikne voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia,
nesprávneho uplatnenia alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

svet vity.sk
Miesto pre skutocné
zeny
ˇ
ˇ





Motivačné, inšpiratívne aj
oddychové čítanie na každý deň.
Vzťahy, rodina, zdravie, jedlo,
krása, cestovanie, kultúra.
Tutoriály líčenia, česania a varenia.

Užívajte si výhody pohodlnejšieho
a bezpečnejšieho on-line nakupovania
– s Mastercard® Identity Check™
On-line nakupovanie je teraz jednoduché
a bezpečné ako nikdy predtým.
Predstavujeme vám najmodernejšiu technológiu
overovania, ktorá vám zaistí bezpečnejšie,
rýchlejšie a pohodlnejšie platenie za on-line
nákupy, a to kedykoľvek a na všetkých vašich
prepojených zariadeniach.
Viac info na www.mastercard.sk
Mastercard

Lenka Adamcová

