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1. – 14.
S kartami Mastercard alebo Maestro získate vždy niečo navyše.
www.nakupysevitou.sk

GENERáLNy PARTNER

decembra
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Register
Kultúra

Tovar

Evitovky.sk
HNkonto.sk
Čarovné Slovensko
Evita
Téma

www.freshandfunny.sk
www.miomat.sk
www.popasta.sk
www.popradske.sk
www.premiumshop.sk
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Register
Móda a doplnky
www.a3sport.sk
www.answear.sk
www.bisaudio.sk
www.boutiqueshop.sk
www.eobuv.sk
www.charmsis.com
www.chiclovely.sk
www.moyobaby.com
www.multibella.com

www.nudokki.sk
www.rajpancuch.sk
www.stevula.sk
www.tenzebra.sk
www.trenyrkarna.cz

Dom a záhrada
www.4home.sk
www.bonami.sk
www.breno.sk
www.cilekroom.sk
www.designpropaganda.cz
www.evenit.sk
www.sedackyphase.sk
www.sconto.sk
www.temponabytok.sk
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Register
Krása a zdravie
www.ahmadtea.sk
www.ajurveda-shop.eu
www.benulekaren.sk
www.bielaperla.sk
www.dermacol.sk
www.fann.sk
www.fitnessnaramky.sk
www.gsklub.sk

www.japonskeplienky.sk
www.naomibiocosmetics.sk
www.naureus.sk
www.nobilis.cz
www.parusan.sk
www.profimed.eu
www.ukludnisa.sk
www.klubzdravia.sk

služby
www.regiontelgart.sk
www.tesco.sk
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KuLTÚRA

10 vydaní

+2

zaDaRmo
len za 39 €

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

PÔVOdNá cENA 46,80 €

www.hnkonto.sk
www.hnkonto.sk
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1. Kupón so zľavou môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v poznámke heslo
Evita nakupy“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
2. Každý kupón platí na jedno ročné predplatné magazínu Čarovné Slovensko.
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
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KuLTÚRA

10 vydaní

+
2
zaDaRmo
PÔVOdNá cENA 28,80 €

len za 24 €

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.hnkonto.sk

*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate darček

26/10/2018 12:18
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť
”
v poznámke heslo Evita nakupy“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
2. *Pri platbe kartou Mastercard / Maestro má zákazník možnosť získať darček, tašku navrhnutú Borisom Hanečkom. 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
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KuLTÚRA

Zľava

5€

na vianočný balík
Evitoviek (6 kníh)
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.hnkonto.sk
www.evitovky.sk

*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate darček

26/10/2018 12:18
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1. Kupón so zľavou môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.evitovky.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť do poznámky
promo kód E21N1802. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. *Pri platbe kartou Mastercard / Maestro má zákazník možnosť získať darček, lak na nechty Spectra Light Effect 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 sa dá 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
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KuLTÚRA

42 vydaní

+8

zaDaRmo
len za 45,50 €

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

PÔVOdNá cENA 54,50 €

www.hnkonto.sk
www.hnkonto.sk

*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate darček

26/10/2018 12:19
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1. Kupón so zľavou môže zákazník uplatniť na webovej stránke hnkonto.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť v poznámke heslo
Evita nakupy“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
2. *Pri platbe kartou Mastercard / Maestro má zákazník možnosť získať darček, pero značky Pelikan jazz. Počet darčekov je
limitovaný a akcia platí len do vyčerpania zásob.
3. 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.
4. Každý kupón platí na jedno ročné predplatné týždenníka Téma.
5. Akciová ponuka platí na predplatné doručované na území Slovenskej republiky.
6. Kupón platí len s uvedením PSČ bydliska zákazníka.
7. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
8. Kupóny nie je možné kumulovať.
9. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
10. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
11. 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.
12. 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
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TOVAR

Voňavý darček

30
%
zľava

na všetok tovar
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.freshandfunny.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.freshandfunny.sk. Pri nákupe je
”
potrebné uviesť v poznámke heslo evitanakupy“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
2. Každý kupón platí na jeden celý nákup v e-shope www.freshandfunny.sk.
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
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TOVAR

5zľava%

pri nákupe 1 ks
MioMat s receptárom*
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.miomat.sk

26/10/2018 12:19
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1. *Zľava platí pri nákupe 1 ks MioMatu s receptárom na www.miomat.sk
2. Zľava sa kombinuje s vianočnou zľavou platnou na www.miomat.sk v dobe platnosti tohto kupónu.
3. Zľava platí od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018 vrátane.
4. Zľavový kód evita 2018“ je potrebné zadať do políčka Vložte kód zľavového kupónu“ na podstránke Kúpiť na www.miomat.sk.
”
”
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
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TOVAR

15
%
zľava

na kompletný sortiment značkových
kuchynských potrieb
a doplnkov do domácnosti.
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.popasta.sk
www.hnkonto.sk

26/10/2018 12:19
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1. Kupón so zľavou (ďalej len „kupón“) môže zákazník uplatniť v eshope www.popasta.sk, a to v prvom kroku nákupného
košíka vpísaním zľavového kódu/hesla EVITA2018 do príslušného políčka (dôjde k prepočítaniu ceny vybraného tovaru). Zľava
sa nevzťahuje na akciový a inak zvýhodnený tovar. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2.Vzhľadom na predvianočné obdobie negarantujeme, že objednaný tovar stihne prísť do Vianoc, ale urobíme pre to maximum.
Tovar, ktorý je dočasne vypredaný s najväčšou pravdepodobnosťou bude možné doručiť až v januári 2019.
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
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TOVAR

Darček bio čaj mistral

v hodnote 5,90 €
ku každej objednávke nad 20 €
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

NAjVÄČŠí E-SHOP S KáVOu A ČAjOM

www.popradske.sk

26/10/2018 12:19
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1. Kupón s darčekom (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.popradske.sk. Pri nákupe je potrebné
”
uviesť v poznámke objednávky heslo Evita nakupy“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
2. Akciová ponuka platí pre všetky objednávky nad 20,- Eur.
3. Kupóny nie je možné kumulovať.
4. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosti MAFRA Slovakia a Baliarne obchodu a.s. Poprad nenesú zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy
alebo iného bonusu a nezodpovedajú 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 spoločnostiam Mafra Slovakia a Baliarne obchodu a.s. Poprad 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
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TOVAR

PREMIUM SHOP

5zľava%

na všetky produkty
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.premiumshop.sk
Ku každej objednávke darček zdarma

www.hnkonto.sk

26/10/2018 12:20
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PREMIUM SHOP

1. Platnosť kupónu je od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. Zľava z kupónu sa nesčítava.
3. Zľava z kupónu platí len na eshop, na kamennú predajňu sa nevzťahuje.
4. Pre uplatnenie zľavového kupónu je potrebné zadať kód NSE2018“ do poľa poukážky v košíku
”
na internetovom obchode www.premiumshop.sk.
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
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MÓdA A dOPLNKy

10
%
zľava

na nezľavnený tovar

5%

zľava
na zľavnený tovar
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.a3sport.sk

26/10/2018 12:20
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1. Zľavu uplatníte zadaním kódu EVITA2018 v poslednom kroku objednávky na 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. Platnosť: 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
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

26/10/2018 12:20

nizka.indd 27

MÓdA A dOPLNKy

20
%
zľava

na nezlacnené

10 %

zľava
na zlacnené módne kúsky
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.answear.sk
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1. Zľavu 20 % na nezlacnené a 10 % na už zlacnené módne kúsky uplatníte na webovej stránke www.answear.sk.
Kód EVITA18 zadajte v košíku do poľa zľavový kód.
2. Zľava platí na celý sortiment okrem značiek Mango, calvin Klein, Tommy Hilfiger a Mayoral.
3. Zľavový kód nie je možné kombinovať s inými zľavovými kódmi.
4. Platnosť kupónu je od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
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
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MÓdA A dOPLNKy

slúchadlá len za
AUDIO LEGENDA
SONUS FABER PRINÁŠA
DOKONALÝ ZVUK
V LUXUSNOM
MÓDNOM PREVEDENÍ
designed in italy

209 €
ušetrite 290 €

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018
SLÚCHADLÁ PRYMA

www.bisaudio.sk
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1. Kupón so zľavou si môžete uplatniť na webstránke www.bisaudio.sk/evita. Pri nákupe je potrebné uviesť kód akcie EVITA”.
”
2. Kupón si môžete uplatniť aj pri nákupe v predajniach BiS audio: Bratislava, Vajnorská 98/E, Banská Bystrica, dolná 55 alebo
Košice, Požiarnicka 4. Kontakt na www.bisaudio.sk/kontakt.
3. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
4. Akcia platí do vyčerpania zásob, organizátor BiS audio si vyhradzuje právo na zmenu v pravidlách akcie.
5. Kupón nie je možné kombinovať s inými akciami alebo zľavami a nie je možné ich kumulovať.
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
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MÓdA A dOPLNKy

20
%
zľava

na písanie a darčeky
Platnosť kupónu 1. - 15. 12. 2018

www.boutiqueshop.sk
*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate zábavné neónové pero od talianskeho výrobcu
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1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón) si môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.boutiqueshop.eu a v kamennej
predajni. Pri nákupe v e-shope v nákupnom košíku pred rekapituláciou objednávky treba zadať kód kupónu EVITA001EA“.
”
Kupón je planý od 1. 12. 2018 do 15. 12. 2018.
2. *Pri platbe kartou Mastercard / Maestro má zákazník možnosť získať darček, guľôčkové neónové pero od talianskeho
výrobcu. 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. Kód kupónu sa nevzťahuje na značku hodiniek RESERVOIR.
4. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými kartami zákazníkov predajni boutiqueshop
a internetovým obchodom.
5. Kupón nie je možné uplatniť 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 kupónu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk
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MÓdA A dOPLNKy

20
%
zľava

na vybrané značky
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.eobuv.sk
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1. Nenechajte si ujsť zľavy až do -20% na vybrané značky. Pozrite sa na viac ako 500 značiek topánok, kabeliek a viac
ako 50 000 modelov. Nájdite si tie pravé topánky len pre Vás. Akcia platí od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. Pre uplatnenie zľavy použite kód: EVITA.
3. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.eobuv.sk/evita.
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
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MÓdA A dOPLNKy
Náramok
s jedinečným
príbehom.
Vytvor si svo
j
#pribehnaruke

20
%
zľava

na celý nákup

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.charmsis.com
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v e-shope www.charmsis.com. Pri nákupe je potrebné
”
uviesť kód EMN 2018 a do poznámky uviesť Evita nákupy. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. V zľave nie je zahrnuté poštovné.
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
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MÓdA A dOPLNKy
SUKNE A TOPY
na každodenné
nosenie

ZÁSTERY

z dizajnových
látok

15
%
zľava

na Šaty, Sukne, Zástery,
Topy a ostatný tovar
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.chiclovely.sk
www.hnkonto.sk

*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro môžete získať darčekovú tašku zdarma
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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 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
3. *Pri platbe kartou Mastercard má zákazník možnosť získať zdarma papierovú darčekovú tašku. Počet tašiek 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.
4. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar a nedá sa spočítať ani kombinovať s ďalšími zľavami.
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
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MÓdA A dOPLNKy

15
%
zľava
na nákup

ergonomických nosičov, nosičského
oblečenia a doplnkov
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.moyobaby.com
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1. Zľava 15% na nákup v internetovom obchode www.moyobaby.com.
2. Akcia platí na nákup detských ergonomických nosičov, nosičského oblečenia a doplnkov od slovenského výrobcu Moyo.
3. Nie je možné uplatniť na už zľavnený a akciový tovar.
4. Tovar v tejto akcii nie je možné uhradiť online, zľava bude odpočítaná na faktúre, ktorú Vám zašleme na úhradu.
5. Pre využitie zľavy uveďte pri objednávaní do poznámky kód EVITA nákupy 2018.
Platí v termíne v termíne od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
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
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MÓdA A dOPLNKy

15
%
zľava
na celý nákup

Platnosť kupónu 1. - 31. 12. 2018

www.multibella.com
*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate darček
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1. Kupón EVITA15“ so zľavou môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.multibella.com. Pri nákupe je potrebné zadať
”
v poli zľavový kupón“, kód EVITA15“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
”
”
2. *Pri platbe kartou Mastercard má zákazník možnosť získať darček, mini brošňu štvorlístka pre šťastie. Počet darčekov je
limitovaný, platí do vyčerpania zásob. Na tento darček zákazníkovi nevzniká právny nárok bez ohľadu na splnenie podmienok
pre jeho získanie a v prípade jeho nezískania nevzniká nárok na náhradu alebo kompenzáciu.
3. Jeden kupón platí na uplatnenie zľavy na jednu objednávku. Zľava sa odpočíta automaticky po zadaní zľavového kódu.
4. Kupón je možné uplatniť na nezľavnený tovar. Nie je ho možné kombinovať s inými kupónmi a zľavami.
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
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MÓdA A dOPLNKy

20
%
zľava

na kabelky, tašky, obuv, hodinky
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.multibella.com
*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate darček
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1. Kupón EVITA20“ so zľavou môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.multibella.com. Pri nákupe je potrebné
”
zadať v poli zľavový kupón“, kód EVITA20“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
”
2. *Pri platbe kartou Mastercard má zákazník možnosť získať darček, mini brošňu štvorlístka pre šťastie. Počet darčekov je
limitovaný, platí do vyčerpania zásob. Na tento darček zákazníkovi nevzniká právny nárok bez ohľadu na splnenie podmienok
pre jeho získanie a v prípade jeho nezískania nevzniká nárok na náhradu alebo kompenzáciu.
3. Jeden kupón platí na uplatnenie zľavy na jeden kus tovaru. Zľava sa odpočíta automaticky po zadaní zľavového kódu.
4. Kupón je možné uplatniť na nezľavnený tovar. Nie je ho možné kombinovať s inými kupónmi a zľavami.
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
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MÓdA A dOPLNKy

10
%
zľava

Získaj šatku známej
blogerky alebo
motýlika pre psíkov.
Podpora útulkov
s Nudokki.sk

na všetky luxusné
okuliare SKLADOM
Doručenie ZADARMO

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.nudokki.sk

*Pri platbe nad 180 € má zákazník možnosť získať darček
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.nudokki.sk. a v kamenných
”
predajniach www.nudokki.sk/kontakty. Pri nákupe je potrebné uviesť v poznámke heslo EVITA18“ alebo zadať kód
”
EVITA18“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018. V kamennej predajni od 1. 12. 2018 do 21. 12. 2018.
”
2. *Pri platbe nad 180 € má zákazník možnosť získať darček, šatku navrhnutú známou blogerkou Sissque. Poteší nás,
ak podporíte útulky a my Vám ako vďačnosť pribalíme motýlika pre psíkov. 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. Akciová ponuka platí len na okuliare SKLAdOM, dodacia lehota: skladom“.
”
4. Zľava platí aj na zlacnený tovar.
5. Kupóny nie je možné kumulovať.
6. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
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
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MÓdA A dOPLNKy

Rajpančuch.sk

18
%
zľava

na celý sortiment
Platnosť kupónu 1. - 31. 12. 2018

www.rajpancuch.sk
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Rajpančuch.sk
1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.rajpancuch.sk.
”
Pri nákupe je nutné uviesť v poznámke heslo Evita nákupy“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
”
2. Každý kupón platí len na jeden nákup v minimálnej hodnote 10€.
3. Akciová ponuka platí na celý sortiment.
4. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi.
5. Kupóny nie je možné kumulovať.
6. Kupóny nie je možné uplatniť pri kúpe darčekovej poukážky.
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 kupónu.

Viac informácií nájdete na www.nakupysevitou.sk

26/10/2018 12:21

nizka.indd 49

MÓdA A dOPLNKy

20
%
zľava

na celý sortiment
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.stevula.sk
*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získajte zľavu 5 € na budúci nákup
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1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.stevula.sk. Pri nákupe je potrebné
”
v košíku vpísať kód EVITA“ do poľa darčekový kupón / zľavový kód“ a zatlačiť tlačítko uplatniť“. Akcia trvá od 1. 12. 2018
”
”
”
do 14. 12. 2018.
2. Po zadaní kupónu sa celý obsah košíku upraví o zľavu 20 %.
3. Kupón platí na celý sortiment na www.stevula.sk, aj na tovar už zlacnený.
4. *Pri platbe kartou Mastercard získa zákazník dodatočnú zľavu 5 € na budúci nákup. Kód so zľavou bude pribalený do
objednávky.
5. Na 1 nákup je možné uplatniť iba 1 kupón.
6. Kupón nie je kombinovateľný s iným kupónom.
7. Kupóny nie je možné kumulovať.
8. Kupón nie je možné použiť 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
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MÓdA A dOPLNKy

15
%
zľava

na jedinečné dámske oblečenie,
topánky a ostatný tovar
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.tenzebra.sk
www.hnkonto.sk
*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro môžete získať darčekovú tašku zdarma
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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 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
3. *Pri platbe kartou Mastercard má zákazník možnosť získať zdarma papierovú darčekovú tašku. Počet tašiek 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.
4. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar a nedá sa spočítať ani kombinovať s ďalšími zľavami.
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
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MÓdA A dOPLNKy

20
%
zľava

na celý nákup
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.trenyrkarna.cz
Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate voucher na ďalší nákup
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1. Kupón s 20 % zľavou môže zákazník uplatniť v košíku použitím kódu NSE18 na e-shope trenyrkarna.cz.
Platnosť kupónu je od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. Kupón platí na celý sortiment, vrátane toho zľavneného.
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.
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dOM A ZáHRAdA

12
%
zľava

na celý sortiment

+ doprava zdarma pri nákupe nad 40 €
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.4home.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť v eshope www.4home.sk, a to vpísaním zľavového kódu
”
EVITA18 do príslušného políčka.
2. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
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
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dOM A ZáHRAdA

20
%
zľava
na všetko

Platnosť kupónu 1. - 7. 12. 2018

www.bonami.sk
Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate 5 €www.hnkonto.sk
na ďalší nákup
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1. Kupón s 20 % zľavou môže zákazník uplatniť v košíku použitím kódu EVITA18 na e-shope Bonami, na webovej stránke
www.bonami.sk. Platnosť kupónu je od 1. 12. 2018 do 7. 12. 2018.
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.
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dOM A ZáHRAdA

15
%
zľava

na celý sortiment
Platnosť kupónu 1. - 31. 12. 2018

www.breno.sk
Pri platbe kartou Mastercard / Maestro a pri nákupe nad 70 € získate darček
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1. možné uplatniť iba na kamennej prevádzke.
2. Zľavu nie je možné uplatniť spätne po nákupe a nemožno ju kumulovať s inými zľavami.
3. Nevzťahuje sa na tovar na objednávku.
4. Neplatí na akciový, či inak zlacnený tovar. Platí v termíne v termíne od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
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.
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dOM A ZáHRAdA

10
%
zľava

na celý nákup

detského a študentského nábytku
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.cilekroom.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.cilekroom.sk.
”
2. Pri nákupe je potrebné uviesť v nákupnom košíku kód zľavového kupónu Nákupy s Evitou 2018“. Následne Vám bude
”
zaslaný mail s cenovou ponukou po odpočítaní zľavy. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
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. 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

26/10/2018 12:23

nizka.indd 63

dOM A ZáHRAdA

NEZARiAĎujEME dOMy,
VyTVáRAME dOMOVy.

15
%
zľava

na celý sortiment
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.designpropaganda.cz
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v e-shope www.designpropaganda.cz. Pri nákupe je potrebné
”
uviesť kód EVITA. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. Kupón 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.
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dOM A ZáHRAdA

20
%
zľava

Nákupom v našom e-shope podporujete zamestnanosť
ZŤP - zdravotne ťažko postihnutých občanov

na posteľné zimné
obliečky

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.evenit.sk

26/10/2018 12:23

nizka.indd 66

1.Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.evenit.sk
”
Pri nákupe je potrebné uviesť v nákupnom košíku kód zľavového kupónu EVITA01142018“ a zľava bude okamžite aplikovaná.
”
Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
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. Použité obrázky 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.
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dOM A ZáHRAdA
Podľahnite pohodliu

20
%
zľava

na nákup novej
sedacej súpravy*

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.SedackyPhase.sk
Pri platbe kartou Mastercard / Maestro zákazník získava
darček – vankúš zdarma
www.hnkonto.sk
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1. *Kupón na uplatnenie zľavy získate na stránke www.SedackyPhase.sk, zaslaním mailovej správy na live chat linku.
Následne Vám bude vygenerovaný a zaslaný zľavový kód pre uplatnenie zľavy. Zľavu si uplatníte priamo na predajni po
predložení zľavového kódu. Zľava bude automaticky odpočítaná z ceny objednávky.
2. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018. Zľavový kód platí iba na jednu objednávku.
3. Pri platbe kartou Mastercard / Maestro zákazník získava darček – vankúš zdarma.
4. Akcia platí pre nákup na území Slovenskej republiky v predajniach sedačiek Phase : Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina,
Poprad, Košice, Banská Bystrica.
5. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a aktuálne prebiehajúcimi akciami.
6. Kupóny nie je možné kumulovať.
7. Kupón nie je možné použiť ako darčekovú poukážku.
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
a 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 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.
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dOM A ZáHRAdA

35
%
zľava

na 1 výrobok
zo sortimentu nábytku
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.sconto.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.sconto.sk. Pri nákupe je potrebné
”
uviesť kód EVITA“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
2. Zľava sa nevzťahuje na už zľavnený tovar a nedá sa sčítať.
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.
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dOM A ZáHRAdA

10
%
zľava

pri nákupe nad 300 €

5%

zľava
pri nákupe do 299,90 €

Nábytok a bytové doplnky

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.temponabytok.sk
www.hnkonto.sk
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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 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018, vrátane.
”
”
2. Výsledná výška získanej zľavy sa automaticky vypočíta podľa hodnoty nákupu. Na objednávku do 299,90 € 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 zverejnené na danej stránke.
4. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavovými kódmi.
5. Kupóny nie je možné kumulovať.
6. Kupón nie je možné využiť na darčekové poukážky.
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.
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KRáSA A ZdRAViE

15
%
zľava

na celý sortiment
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.ahmadtea.sk

*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate zľavu 2 % navyše
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.ahmadtea.sk. Akcia trvá
”
od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. *Pri platbe kartou Mastercard / Maestro má zákazník možnosť získať zľavu 2% navyše.
3. Pri nákupe nad 50 € doprava zdarma.
4. Akciová ponuka platí pre celý sortiment, aj zľavnený.
5. Kupóny nie je možné kumulovať.
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.
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KRáSA A ZdRAViE

10
%
zľava

na celý nákup
+ vzorky z čajov Tulsi

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.ajurveda-shop.eu

K vybraným produktom získajte darček
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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 EVITA2018“ a zľava bude dodatočne aplikovaná.
”
Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
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

26/10/2018 12:24

nizka.indd 77

KRáSA A ZdRAViE

30
%
zľava

na všetky produkty značky

CERAVE

Platnosť kupónu 1. - 31. 12. 2018

www.benulekaren.sk
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1.Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v online lekárni na www.benulekaren.sk od 1. 12. 2018
”
do 31. 12. 2018. V nákupnom košíku do poľa zľavový kupón napíšte EvitaCerave. Akcia platí len do vyčerpania zásob.
2. Kupón je uplatniteľný iba na produkty značky ceraVe, dostupné na www.benulekaren.sk.
3. Kupónové objednávky je možné doručiť len na územie Slovenskej republiky.
4. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.
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, zľavy 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.
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KRáSA A ZdRAViE

25
%
zľava

na produkty značky
EUCERIN
Platnosť kupónu 1. - 31. 12. 2018

www.benulekaren.sk
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1.Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v online lekárni na www.benulekaren.sk od 1. 12. 2018 do
”
31. 12. 2018. V nákupnom košíku do poľa zľavový kupón napíšte EvitaEucerin. Akcia platí len do vyčerpania zásob a zľavový
kupón nie je možné uplatniť na vianočné kazety a akciové balenia značky Eucerin.
2. Kupón je uplatniteľný iba na produkty značky Eucerin, dostupné na www.benulekaren.sk.
3. Kupónové objednávky je možné doručiť len na územie Slovenskej republiky.
4. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami v online lekárni na www.benulekaren.sk.
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, zľavy 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.
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KRáSA A ZdRAViE

1+1

zaDaRmo

P ri nákupe 2 rozdielnych produktov,
lacnejší

ZADARMO

Platnosť kupónu 1. - 31. 12. 2018

www.benulekaren.sk
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1. Akciu si môže zákazník uplatniť len v online lekárni www.benulekaren.sk od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018. Akcia platí len do
vyčerpania zásob.
2. Akcia platí na produkty značky SKiNcOdE: po vložení 2 produktov do košíka na www.benulekaren.sk získa zákazník
automaticky lacnejší produkt SKiNcOdE zadarmo.
3. Akciové objednávky je možné doručiť len na územie Slovenskej republiky.
4. Akciu je možné kumulovať. Akcia je uplatniteľná viacnásobne – platí aj pre kombinácie 2+2 zadarmo, 3+3 zadarmo atď.
5. Obrázky použité na kupóne sú ilustračné.
6. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia akcie a nezodpovedá zákazníkovi za škodu,
ušlý zisk alebo akúkoľvek inú ujmu vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s akciou.
7. V prípade, ak si zákazník neuplatní správne akciu nevznikne zákazníkovi voči spoločnosti MAFRA Slovakia nárok na
akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod nesprávneho uplatnenia si akcie.
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KRáSA A ZdRAViE

25
%
zľava

na produkty značky
WELEDA
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.benulekaren.sk
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1.Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v online lekárni na www.benulekaren.sk od 1. 12. 2018
”
do 14. 12. 2018. V nákupnom košíku do poľa zľavový kupón napíšte EvitaWeleda. Akcia platí len do vyčerpania zásob.
2. Kupón je uplatniteľný iba na produkty značky weleda, dostupné na www.benulekaren.sk.
3. Kupónové objednávky je možné doručiť len na územie Slovenskej republiky.
4. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.
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, zľavy 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.
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KRáSA A ZdRAViE

20
%
zľava

na všetky produkty ústnej
hygieny pre zdravý a prirodzene
biely úsmev
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.bielaperla.sk
www.hnkonto.sk

*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získajte perlové náušnice
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1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník jednorázovo uplatniť v eshope www.bielaperla.sk.
”
Pri nákupe je potrebné uviesť v poznámke heslo 0114BP“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
2. *Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získa zákazník náušnice z nepravých perál.
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.
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KRáSA A ZdRAViE

20
%
zľava

pri nákupe nad 12 eur
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.dermacol.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v e-shope www.dermacol.sk. Pri nákupe je potrebné uviesť
”
kód EVITA. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
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.
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KRáSA A ZdRAViE

10
€
zľava

pri nákupe nad 40 €
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.FAnn.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej len kupón“) môže zákazník uplatniť v eshope www.FAnn.sk.
”
V objednávke je potrebné uviesť kód EVITA12FANN“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
”
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.
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KRáSA A ZdRAViE

10
€
zľava

na nákup fitness hodiniek Garmin Vivomove HR
alebo fitness náramku Garmin Vivosmart 4
s meraním tepu na zápästí
Platnosť kupónu 1. 12. 2018 - 31. 1. 2019

www.ﬁtnessnaramky.sk
Dopravu kuriérom priamo k vám máte zadarmo!
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.ﬁtnessnaramky.sk. V nákupnom
”
košíku je potrebné uviesť do políčka Zľavy a doplnky“ alebo do poznámky k nákupu zľavový kód Evita2018“ a zľava bude
”
”
dodatočne aplikovaná.
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. Kupóny - zľavu a jej hodnotu nie je možné kumulovať. Každý kupón platí iba na nákup jedného produktu.
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.
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KRáSA A ZdRAViE

výživové doplnky

ŠPECIÁLNA

20
%
zľava

na celý nákup
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.gsklub.sk
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1. Pre uplatnenie zľavy 20% z celkovej ceny nákupu na www.gsklub.sk je potrebné zadať do príslušného poľa v košíku
kód GSKLUB18.
2. Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018 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.
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KRáSA A ZdRAViE

1,5o
€
zľava
z nákupu

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.japonskeplienky.sk
Pri nákupe nad 80 € ZADARMO balenie ultra jemných vreckoviek Hana Celeb
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1. Kupón so zľavou 1,50 EuR z nákupu (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.japonskeplienky.sk. Pri nákupe
”
je potrebné uviesť v poznámke objednávky heslo EVITA18“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018. Pri objednávke nad 80 EuR zákazník
”
získava bezplatne 16ks balenie ultra jemných vreckoviek HANA celeb v hodnote 6,90 EuR.
2. Akciová ponuka platí pre všetky objednávky.
3. Kupóny nie je možné kumulovať.
4. Kupóny nie je možné uplatniť na darčekové poukážky.
5. Spoločnosť japan inv. 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.
6. V prípade, ak si zákazník neuplatní, nesprávne uplatní alebo oneskorene uplatní kupón, zľavu alebo iný bonus včas, zákazníkovi nevznikne
voči spoločnosti japan inv. nárok na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu a to bez ohľadu na dôvod neuplatnenia, nesprávneho uplatnenia
alebo oneskoreného uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu.
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.
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KRáSA A ZdRAViE

15
%
zľava

na celý nákup
Platnosť kupónu 1. - 20. 12. 2018
LuXuSNá BiO & VEGáNSKA KOZMETiKA

www.naomibiocosmetics.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť na webovej stránke www.naomibiocosmetics.sk. Pri nákupe
”
je potrebné uviesť v poznámke heslo Nákupy s Evitou“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 20. 12. 2018.
”
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.
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KRáSA A ZdRAViE

15
%
zľava

na značky Naobay,
Lavera, Natura Siberica
Platnosť kupónu 1. - 7. 12. 2018

www.naureus.sk
*Pri platbe kartou Mastercard / Maestro získate darček Brezový olej na celulitídu
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1. Akciu je možné využiť v termíne od 1. 12. 2018 do 7. 12. 2018 na stránke www.naureus.sk zadaním zľavového kódu
v košíku nakupsevitou2018“.
”
2. * V prípade platby kartou Master card / Maestro získa zákazník darček Brezový olej na celulitídu 10 ml. Počet darčekov je
limitovaný a akcia platí len do vyčerpania zásob. Na tento darček nevzniká právny nárok bez ohľadu na splnenie všetkých
podmienok pre jeho získanie. V prípade jeho nezískania nevzniká zákazníkovi nárok na akúkoľvek inú náhradu, alebo
kompenzáciu.
3. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami a vernostným klubom.
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

26/10/2018 12:26

nizka.indd 101

KRáSA A ZdRAViE

15
%
zľava

na výrobky značky Nobilis Tilia
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018
Česká certifikovaná prírodná a bio kozmetika

www.nobilis.cz
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť pouze v e-shope www.nobilis.cz. Pri nákupe je potrebné
”
zadat do políčka „Použít poukázku – Číslo poukázky“ heslo ”EVITANOBILIS“. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a vernostnými klubmi. Zľava sa taktiež nevzťahuje na knihy,
difuzéry, aromalampy, obaly a cestovní taštičku.
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
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KRáSA A ZdRAViE

20
%
zľava

na produkty
značky PARUSAN
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.hnkonto.sk
www.parusan.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť len pri online nákupe produktov značky PARuSAN na webovej
”
stránke www.parusan.sk resp. www.naturprodukt.sk
2. Zľavu na produkty si zákazník uplatní použitím kódu kupónu parusan20“ v nákupom košíku pri zadaní do políčka Kód
”
”
kupónu“ a kliknutím na políčko Použiť kupón“. Zľava bude odpočítaná z aktuálnej ceny jednotlivých produktov Parusan.
”
V košíku môžu byť aj produkty iných značiek z eshopu www.naturprodukt.sk, na tieto sa však zľava nevzťahuje.
3. Zľava platí len na produkty značky Parusan (pre ženy aj mužov).
4. Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami, akciami a neplatí na akciové balenia.
5. Kupóny nie je možné kumulovať.
6. Produkty doručujeme len v rámci Slovenskej republiky.
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.
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KRáSA A ZdRAViE
Špecialista v starostlivosti o zuby a telo

20
%
zľava

na vône a telové oleje
KORRES
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.proﬁmed.eu
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Špecialista v starostlivosti o zuby a telo

1. Kupón sa vzťahuje len na nákupy na eshope www.proﬁmed.eu.
2. Kupón platí od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018 23:59 hod.
3. Pre uplatnenie zľavy je nutné zadať kód EVITA2018“ v 1. kroku košíka.
”
4. Kupóny nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo uplatniť pri plateni vernostnými bodíkmi (Profimedíky).
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.
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KRáSA A ZdRAViE

antistresová 1 na trhu!

20
%
zľava

na každý zakúpený indický
ženšen (Ashwagandha)
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.ukludnisa.sk
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1.Kupón so zľavou (ďalej ako kupón”) môže zákazník uplatniť na webovej stránke UKLUDNISA.sk. Pri nákupe je potrebné
”
v košíku uviesť v poznámke kód: ANTISTRES. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2.Kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami.
3.Kupóny nie je možné kumulovať.
4. Spoločnosť Fabrika spol. s r. o. 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.
6. Akciová cena platí len pre doručenie tovaru v rámci Slovenskej Republiky.
7. Hodnotu kupónu nie je možné kombinovať s inými zľavami, iba ak predajca udelí výnimku na základe dohody so zákazníkom.
8. Použité obrázky sú ilustračné.
9. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia kupónu, zľavy alebo iného bonusu
a ezodpovedá 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.
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KRáSA A ZdRAViE

20
%
zľava

na všetky produkty
Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.klubzdravia.sk
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1. Kupón so zľavou (ďalej ako kupón“) môže zákazník uplatniť v e-shope www.klubzdravia.sk. Pri nákupe je potrebné
”
uviesť kód EVITA20. Akcia trvá od 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
2. Zľava sa nevzťahuje na cenu dopravy.
3. Zľavu nie je možné kombinovať s iným zľavovým kódom.
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.
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SLuŽBy

APARTMÁNY
SKI TELGÁRT

20
%
zľava

na ubytovanie v apartmánoch

Ski Telgárt

Platnosť kupónu 1. - 14. 12. 2018

www.regiontelgart.sk
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APARTMÁNY
SKI TELGÁRT

1. Zľavu 20 % na ubytovanie v apartmánoch Ski Telgárt je možné využiť pri objednávkach zaslaných v termíne
od 1. 12. do 14. 12. 2018., vzťahuje sa iba na pobyty uskutočnené v termíne od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019.
2. Svoj pobyt si rezervujte na stránke www.regiontelgart.sk.
3. Pre využitie zľavy uveďte pri objednávaní do poznámky kód EVITA nákupy 2018
4. Výslednú cenu za pobyt, zníženú o zľavu, Vám zašleme pri potvrdení rezervácie.
5. Spoločnosť MAFRA Slovakia nenesie zodpovednosť za prípadné problémy pri uplatnení 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.
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SLuŽBy

5zľava€

na váš prvý
online nákup

Kód E-kupónu: EViTA
Platnosť kupónu 1. - 31. 12. 2018

www.tesco.sk
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1. Platí výhradne iba pre oblasti rozvozu. E-kupón je možné uplatniť iba pri doručení nákupu do 31. 12. 2018.
E-kupón EVITA 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.
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EXKLUZÍVNY ROZHOVOR l

ČAKÁ NÁS VEĽKÝ BOJ
DIGITÁLNYCH FIRIEM O TELEVÍZIU

4,99 €

Svetovo uznávaný marketingový expert Mark Ritson exkluzívne pre Stratégie

Premiér Robert Fico tvrdí, že proti prijímaniu utečencov stoja samotní ľudia na Slovensku.

Robert Fico za svojimi vyjadre©hn
niami stojí. Vo veľkom rozhovore pre HN označil vznik ucelenej
moslimskej komunity za riziko
Bratislava – Jeho vyjadrenia na ad- nielen pre Slovensko. „Ucelená
resu utečencov patria momentálne moslimská komunita je obrovské
v Európe medzi tie najkontroverz- ohrozenie európskeho spôsobu
nejšie. Splnomocnenkyňa nemec- života,“ tvrdí Fico.
S podobným výrokom prišiel
kej vlády pre migráciu, utečencov
a integráciu Aydan Özoguzová sa Fico prvýkrát vo štvrtok, teda
dokonca vyjadrila, že naša vláda krátko po tom, ako sa prevalilo
robí to isté, ako pravicoví populisti sexuálne obťažovanie žien v nev Nemecku. Napriek tomu premiér meckom Kolíne nad Rýnom. Za

Ľubomír Šulko
Marcela Šimková

MIMORIADNA PRÍLOHA

Štart

veľkého volebného
seriálu HN

okradnutie, ohrozovanie alebo
sexuálne obťažovanie bolo podaných 379 trestných oznámení. Páchateľmi mali byť podľa svedkov
a časti obetí mladší muži severoafrického alebo arabského výzoru. Nemecké ministerstvo vnútra
pritom potvrdilo, že medzi 31 podozrivými útočníkmi malo byť 18
žiadateľov o azyl.
„Mysleli si, že minulotýždňová tlačová konferencia o prepojení
útokov v Kolíne s migrantmi bola

zívne

O ŠTÝLE

Sloveniek
v roku

november 2018

Komentáre
Komen
expertov
k daniam
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KEĎ ŽENA NAMIESTO SVOJICH OUTFITOV ZAČNE RIEŠIŤ
OBLEČENIE PRE BÁBÄTKÁ, AKO JU OSLOVÍTE?

postavená na nejakom výstrele odFaktom však je, že o Slovenboku. Zrazu na druhý deň ráno zis- sko zatiaľ nemajú migranti príliš
tili, že aha, boli to naozaj migranti. veľký záujem. Od júla do októbra
Pracujem s veľmi kvalitnými infor- minulého roka sme evidovali 15
máciami,“ reagoval na margo zve- žiadostí o azyl. Na druhej strarejnených informácií Fico.
ne počet nových utečencov vlaPodľa neho je potrebné posta- ni v celej Európe presiahol mirať sa o tých, ktorí pomoc potre- lión a migračná kríza býva oznabujú. Avšak rozdeľovanie migran- čovaná za najhoršiu, ktorú starý
tov naprieč Európu je zbytočné, kontinent zažil od druhej svetokeď máme deravý hrniec. „A keď vej vojny.
prichádzajú ďalšie tisíce a tisíce
Viac na stranách 2 a 3, Nemáte...
ľudí,“ konštatoval Fico.

Sme pri ženách vtedy, keď sa rodina stáva stredobodom ich vesmíru. A privedieme vás k nim.
Unikátny projekt family marketingu od začiatku tehotenstva až do 6 rokov dieťaťa.
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SPRINTERSKY TRENING
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Kolín zasiahli
demonštrácie
Kolín nad Rýnom – Novoročné sexuálne obťažovanie spustilo cez víkend
v Kolíne nad Rýnom demonštrácie. Pochod zvolalo nemecké protiimigračné
hnutie Vlasteneckí Európania proti islamizácii Západu (Pegida) spoločne
s krajne pravicovou stranou Pro NRW.
Podľa policajných odhadov sa na ňom
malo zúčastniť približne 3 000 ľudí. Celá akcia sa však zvrhla a demonštrujúci
začali útočiť na políciu. Tá pochod nakoniec zastavila pomocou vodných diel.
Zároveň s tým sa však v Kolíne uskutočnil aj druhý, tentoraz „antipochod“. Ten
zorganizovala iniciatíva Kolín proti pravičiarom. S heslom Nie rasistickému
štvaniu. Nie sexuálnemu násiliu. Naň
malo podľa odhadov doraziť približne
1 300 ľudí (na snímke prívrženkyňa
hnutia Pegida vyzýva na odchod nemeckej kancelárky Angely Merkelovej).
(RED)

Režisér Václav Vorlíček
o čiernom humore v jeho
legendárnych filmoch

5. októbra 2018 / 1,19 € / www.etema.sk
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V roku 2018 bude
Európa bez ľudí
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CESTOVNÝ RUCH

Tatry prišli o tisíce Ukrajincov. Kvôli vízam
Vysoké Tatry – Ešte pred dvomi
rokmi tvorili takmer desať percent návštevníkov našich veľhôr.
Teraz však majú prístup do Tatier
sťažený a to začal pociťovať aj tamojší biznis. Ukrajinci si totiž od
vlaňajška musia podstatne komplikovanejšie vybavovať víza do
Schengenu, a teda aj na Slovensko.
Výsledok je zlou správou pre
náš cestovný ruch – počet ukrajinských turistov sa prepadol
oproti vlaňajšku na polovicu a aktuálne dosahuje okolo troch percent. „Mnohí Ukrajinci zrušili
kvôli vízam svoje pobyty. Pri ich
vybavovaní totiž po novom po-

trebujú odtlačok prsta. Preto si to
musia všetci ísť vybaviť do Kyjeva,“ povedala Iveta Šestáková, riaditeľka hotela Morava v Tatranskej Lomnici.
Počet Ukrajincov v Tatrách už
vlani preriedila vojna na východe
krajiny a oslabenie ich ekonomiky. Ďalší úder ich dovolenkám na
Slovensku dalo rozhodnutie Európskej komisie, že musia pri žiadosti o víza odovzdávať svoje biometrické údaje vrátane odtlačkov
prstov.
„Mnohých to odradí. Hotely
v Tatrách tak stratili viac ako polovicu hostí z Ukrajiny,“ tvrdí Jozef Bendžala, riaditeľ hotela Pat-

Utajené
poškodenie
krčnej
chrbtice

Ukrajinci v Tatrách
Ak chcú občania Ukrajiny vycestovať do EÚ, vybavujú si víza
komplikovanejšie.
Po novom potrebujú odovzdať svoj otlačok prsta.
Tento proces sa dá vybaviť iba na niekoľkých miestach.
To sa odrzailo na počte udelených bežných víz.
V januári až novembri 2014 ich bolo 49 190.
Od januára až do 9. decembra 2015 ich bolo 40 930.

Závraty,
ušný šelest
aj dvojité
videnie

ria v tatranskom stredisku Štrbské Pleso.
Dosahy opatrenia už pociťujú aj
cestovné kancelárie, ktoré sa špecializujú na klientov z rusky hovoriacich krajín. Šéf CK Lino Peter Líner potvrdil, že jeho cestovka
spadla v číslach oproti rovnakému
obdobiu spred roka o 50 percent.
O prepade svedčia aj údaje ministerstva zahraničných vecí. Kým
v roku 2014 dostalo za prvých jedenásť mesiacov bežné cestovné
víza takmer 50-tisíc Ukrajincov,
za rovnaké obdobie minulého roka ich bolo o 10-tisíc menej. (MH)
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