Šetřete
na každém kroku

Platnost akce:
1.–31. ledna 2023

Do nového roku přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ať se vám splní všechna vaše přání.
Vaše Tesco Finanční služby

5%

7%

zpět

zpět

Sleva 400 Kč při nákupu
nad 2 000 Kč
Slevový kód HPK5 platí na e-shopu
i v kamenných prodejnách Husky.
Slevy nelze kombinovat ani sčítat mezi sebou.
Platí do 31. 1. 2023. Více na www.huskycz.cz.

6%

zpět

Nakupujte na TESLA oficiálním
e-shopu
Spolehlivé spotřebiče do domácnosti
od české značky TESLA. Vysavače, parní mopy,
audio-video i hrnce či fritézy do kuchyně.
Více na https://eshop.tesla-electronics.eu.

zpět

Teď je ten správný čas vytvořit si dárek pro
sebe. Projděte si naši zvýhodněnou nabídku
a vytvořte si vlastní kalendář plný vzpomínek.
www.cewe.cz

3%

zpět

%

CEWE kalendář na rok 2023

5%
zpět

Chraňte svůj zrak při práci
na PC
Využijte slevu 70 % na brýlová skla
s filtrem modrého světla.
www.optikdodomu.cz

6%
zpět

Udělejte radost svým mazlíčkům

Zdravý YUZU tea

Podívejte se na širokou nabídku v Akvazoo.
Koupit můžete třeba oblíbené pamlsky
nebo novou hračku. Bonus platí při nákupu
v kamenných prodejnách. www.fajnzviratka.cz

Vyzkoušejte tradiční korejský nápoj,
vyrobený z citrusů Yuzu a medu s vysokým
obsahem vitaminu C a antioxidantů.
Více na www.zdravykos.cz.

Procentní zisk z nákupu při platbě vaší kreditní kartou. Bonus vám připíšeme na vaše konto Clubcard.

Zákaznická linka: 542 100 200

www.premiumprogram.cz

Bonusy
přes odkaz
v aplikaci

8%

6%

zpět

zpět

Nakupte u specialistů na sport!
Vyberte si sportovní zboží světových značek
Adidas, Nike, Reebok, Alpine Pro a dalších.
Více na www.hzhsport.cz.

10 %

10 %
zpět

Udělejte si radost Proseccem!
Kvalitní šumivé Prosecco Montelvini.
Od šesti lahví doprava zdarma.
Najdete na www.vinodoc.cz.

zpět

Muzikál Tarzan
Jeden z nejslavnějších románů
a nejúspěšnějších světových muzikálů
v Divadle Hybernia! Muzikál Tarzan s hity
Phila Collinse. Více na www.hybernia.eu.

zpět

Slevu až 20 % na pobyt 16. 1. – 31. 3. 2023,
dárkový poukaz na procedury či pobyt,
to vše a mnoho jiného najdete na
www.lazne-libverda.cz. Těšíme se!

Vykročte do nového roku v stylových
botách nebo v novém outfitu. Nakupujte
na víc jak 900 e-shopech s bonusem.
www.itesco.cz/fs-mobilniaplikace

8%

zpět

%

Dárek pro chvíle pohody

Nenechte si ujít novoroční
slevy a výprodeje

Profesionální doručení květin
po ČR
Popřát k narozeninám, svátku, poděkovat
či jen tak překvapit můžete stylově vzkazem
s kyticí květin od Florea.cz – profesionálů
v doručování květin. Více na www.florea.cz.

Procentní zisk z nákupu při platbě vaší kreditní kartou. Bonus vám připíšeme na vaše konto Clubcard.

Sleva 20 % bez omezení
Nakupte na GS Klub se slevou 20 %.
V košíku zadejte kód ipremia1. Akce platí
do 31. 1. 2023 na vše od značek GS a Cemio
včetně měřicí techniky. www.gsklub.cz

Zákaznická linka: 542 100 200
až 15 %
zpět

10 %
zpět

Nový rok = nový začátek
pro vaši pleť!

Rychlá, čistá práce doma
i na zahradě

Kdy je ten nejlepší čas, abyste se nechala
hýčkat, pořádně se zrelaxovala
a dopřála si tu nejlepší péči? Právě teď!
Více na www.jafracosmetics.cz.

Přesazování rostlin doma už bude hračka.
Hlína se vám nedostane na parkety, ani na
koberec. Po práci otřete vlhkým hadříkem
a složíte do malého balíčku. www.ecostyl.cz

4%

zpět

Sleva 20 % na e-shopu LEIFHEIT
Ke standardnímu bonusu 3 % získejte
navíc okamžitou slevu 20 %! Stačí při nákupu
zadat v košíku kód HC2023. Platí na celý
sortiment včetně akčního zboží.
www.leifheit-online.cz.

zpět

Skvělé ubytování doma
i v zahraničí
Plánujete vyrazit na hory nebo naopak někam
do tepla? Vyberte si ubytování podle svých
představ. Bonus získáte při rezervaci přes odkaz
www.itesco.cz/partneri/#booking.

zpět

3%

10 %

zpět

%

www.premiumprogram.cz

Lehké batohy pro zdravá záda
Kvalitní a certifikované batohy pro školáky
i studenty. Propracovaný zádový systém,
bezpečnostní prvky a unikátní design.
Více na www.topgal.cz.

Procentní zisk z nákupu při platbě vaší kreditní kartou. Bonus vám připíšeme na vaše konto Clubcard.

Sleva 40 % na roční předplatné
časopisů
Při objednávce na www.bmczech.cz/HC2
zadejte kód PREM2. Bonus: roční přístup
k elektronické verzi časopisu včetně
archivních čísel.

Přehled partnerů a poskytovaných bonusů
při platbě kartou (bez aplikace)
1. Vyberte si z tabulky níže partnerský obchod.
2. Přečtěte si, jak a kde u partnera výhodně nakoupíte.
3.	Zaplaťte nákup Tesco kreditkou a část peněz získáte zpět
v Clubcard bodech.

Bonus
Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v prodejnách Tesco a na online nákupy
na e-shopu itesco.cz. Tesco kreditní
karty sjednané do 31. 8. 2022 mají bonus
z nákupu v Tesco až 4 %.
www.itesco.cz

2%

Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.
www.fajnzviratka.cz

3%

Zisk na konto platí pouze v kmenových
kamenných prodejnách.
www.fotolab.cz
Zisk na konto bude načten následující
měsíc po pobytu v ubytování, rezervace
musí být na jméno držitele karty
a provedena přes odkaz v naší mobilní
aplikaci nebo na
www.itesco.cz/partneri/#booking.
Zisk na konto se vztahuje pouze
na platby v e-shopu.
www.lekarna.cz

7%
z fotoslužeb

4%
3%

Z kamenných obchodů HUSKY OUTDOOR
SHOP neposkytuje bonus prodejna
v Ústí nad Labem a Turnově.
www.huskycz.cz

5%

Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kmenových kamenných prodejnách.
www.scanquilt.cz

4%

Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.
www.toptime.cz
Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.
www.vjobuv.cz
Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.
www.hzhsport.cz
www.hybernia.eu
Bonus platí při nákupu na pokladně
divadla.
www.divadlokalich.cz

10 %
5 % na již
zlevněné zboží

www.jafracosmetics.cz

15 %
5 % na již
zlevněné zboží

www.lagunatrebic.cz

5%

Zisk na konto platí pro dárkové
koše a balíčky.
www.zdravykos.cz

6%

Zisk na konto se nevztahuje
na již zlevněné zboží a na vína
ze sekce Raritní vína.
www.vinodoc.cz

10 %

www.restaurant-padowetz.cz

8%

Zisk na konto se vztahuje pouze
na nákupy v e-shopu.
www.topgal.cz

10 %

www.leifheit-online.cz

3%

www.florea.cz

8%

Zisk na konto platí pouze pro vstup
do aquaparku.
www.aquacity.sk
www.OptikDoDomu.cz

10 %
5%

4%

15 %

8%

www.pytlounwellnesshotelhasistejn.cz

10 %

www.robinsonjihlava.cz

10 %

www.lazne-libverda.cz

6%

www.zamekwichterle.cz

5%

10 %
8%
10 %

www.luxusnipradlo.cz

10 %

Zisk na konto se vztahuje na nákupy
v kamenných prodejnách.
www.tempish.cz

Bonus

www.eddiestransport.cz

Bonus platí na ubytování a služby hotelu,
nevztahuje se na vstup do Vodního světa.
www.aquapalacehotel.cz

www.fidlovacka.cz

Partner

5%
až 30 %
mimořádné akce

www.ndm.cz

10 %

www.ecostyl.cz

10 %

www.marimex.cz

2%

https://eshop.tesla-electronics.eu

6%

20 %
5 % na již
zlevněné zboží

Při platbě Clubcard kreditní kartou Premium PLUS2 v Tesco a na itesco.cz získáte zpět 1 % z nákupu na vaše bodové konto. Při použití karty Clubcard vám Tesco přidá navíc 1 %
z nákupu v bodech Clubcard dle pravidel Clubcard dostupných na www.itesco.cz/clubcard. Za nasbírané body získáte poukázky na nákup v Tesco. Připsání bodů na bodové konto
může trvat až 4 měsíce od data provedení platby. U některých partnerů se slevy sítě Premium nesčítají se slevami partnera. Minimální uhrazená částka pro zisk
Clubcard bodů je 20 Kč. Pokud není uvedeno jinak, akční nabídky z letáku platí v lednu 2023. Aktuální přehled partnerů najdete na www.premiumprogram.cz.
Použité obrázky jsou pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny. Poskytovatelem finančních služeb je Home Credit a.s.
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