Získat nože Zyliss
je nyní tak snadné!
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Partneři akce
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Sbírejte body
a získejte celou
kolekci!
19

NOŽE OD
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90 Kč

NOŽE OD
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90 Kč
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Všeobecná pravidla a mechanika akce
1. Za každých 200 Kč vašeho nákupu nebo za označené partnerské produkty
obdržíte ve vybraných prodejnách COOP MORAVA s.r.o.* u pokladny
1 bod. Do hodnoty nákupu se nezahrnují výrobky uvedené ve všeobecných
pravidlech. Body za nákupy se vydávají od 28. 8. 2019 do 24. 12. 2019.
2. Nasbírejte 20 bodů a získejte vybrané nože Zyliss se slevou až 92 %.
3. Vezměte si vybraný Zyliss nůž ze stojanu (případně si jej vyžádejte u pokladny)
a předložte kartu s příslušným počtem bodů.
4. Své body můžete uplatnit a svou odměnu si vyzvednout od 28. 8. 2019
do 5. 1. 2020 nebo do vyprodání zásob.
Akce probíhá ve vybraných prodejnách COOP MORAVA, s.r.o.*

* Seznam společníků COOP MORAVA, s.r.o.,
jejichž prodejny se účastní akce,
najdete na www.coopmorava.cz.
COOP MORAVA, s.r.o., si jako pořadatel
této věrnostní akce vyhrazuje
právo kdykoli upravit pravidla této akce.

www.coopmorava.cz

Akce platí od 28. 8. 2019 do 24. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob.
Body můžete uplatnit do 5. 1. 2020.

Krájecí nůž 95 mm
Jeden z nejdůležitějších nožů
v každé kuchyni. Vhodný
pro přípravu jídel – zejména
na loupání ovoce a zeleniny.

Malý kuchařský nůž 150 mm

Santoku nůž 125 mm

1990 Kč
+ 20

1000000

249,– Kč

Podle původního japonského
názvu „nůž tří použití“. Díky
své dokonalé vyváženosti
a kvalitnímu ostří dokáže hladce
a čistě nakrájet veškeré jídlo.

4990 Kč
+ 20

Všestranný nůž pro každodenní krájení
ovoce, zeleniny, bylinek, masa a ryb.

1000000

449,– Kč

4990 Kč
+ 20

1000000

499,– Kč

2990 Kč
+ 20

1000000

Kuchyňský nůž 130 mm

Nůž na chleba 190 mm

Velký kuchařský nůž 190 mm

Všestranný multifunkční
nůž vhodný pro krájení
všech surovin – od ovoce
a zeleniny po ryby a maso.

Nůž s vroubky, perfektní
pro krájení chlebů, pečiva
a velkého ovoce.

Všestranný nůž pro každodenní krájení
ovoce, zeleniny, bylinek, masa a ryb.

299,– Kč

4990 Kč
+ 20

1000000

549,– Kč

4990 Kč
+ 20

1000000

549,– Kč

