Pravidla prodejní akce NAKUPTE A ZÍSKEJTE MYŠÍ RODINKU
Dárek k nákupu Romaduru, Madelandu a Lipánku!
Akce platí od 1. 5. do vyprodání zásob.
Akce platí pouze pro maloobchodní zákazníky s přímými závozy a pro zákazníky
www.eshopmadeta.cz a není určena pro velkoobchodní a centrální sklady ani pro koncové
spotřebitele.
Při nákupu minimálního množství produktů stanoveného v tabulce níže získáte zdarma plyšovou
hračku některého z členů myší rodinky, jak je znáte z televizní reklamy.

Číslo
výrobku

Popis výrobku

14332

Romadur měkký zrající sýr 40% 100 g

14416

Romadur chilli 40% 100 g

14417

Romadur česnek s bylinkami 40% 100 g

12382

Madeland 45% plátky 100 g

12384

Madeland light 30% plátky 100 g

12414

Madeland Fitness 20% plátky 100 g

12415

Madeland uzený 44% plátky 100 g

11738

Lipánek MAXI vanilkový 8,9% 130 g

11739

Lipánek MAXI kakaový 9,8% 130 g

11741

Lipánek DUO MAXI vanilka-kakao 9,3% 130 g

11779

Lipánek MAXI limetka 7% 130 g

11781

Lipánek DUO MAXI jahoda-vanilka 7% 130 g

11795

Lipánek DUO MAXI kakao-banán 7% 130 g

11813

Lipánek MAXI smetanový 8,9% 130 g

Minimální odebraný
počet ks k získání
1 plyšové hračky

Druh
odměny

30 ks

plyšový
myšák

36 ks

plyšová
myška

60 ks

plyšové
myšátko

Příchuti je možné libovolně kombinovat v rámci jedné produktové řady a při současném dodržení
katalogového dělení výrobků.
Za každý celý násobek určeného minimálního odběrního množství získáváte zdarma jednu plyšovou
figurku. Druh figurky je pevně přiřazen typu výrobku a není možné jej měnit za jiný.
Za každých v rámci jedné objednávky zakoupených
-

30 ks Romaduru získáváte 1 plyšového myšáka

-

36 ks Madelandu získáváte 1 plyšovou myšku

-

60 ks Lipánků získáváte 1 plyšové myšátko

Objednávat lze i opakovaně. Maximální počet plyšáků, které můžete za dobu trvání akce získat, je
omezen na 19 ks na 1 zákazníka.
Plyšové hračky budou dodávány automaticky přímo se zbožím v rámci dané objednávky.
Akce se nevztahuje na zboží ve výprodeji s krátkou lhůtou trvanlivosti.

