
PRAVIDLA AKCE TEFAL BAKING 

• Za každých 100 Kč vašeho nákupu v rámci jedné platby v obchodech Tesco obdržíte u pokladny 1 

známku. V případě platby u samoobslužné pokladny požádejte o známku odpovědného pracovníka 

pokladny. 

• Nasbírané známky je potřeba nalepit na hrací kartu. Hrací karty jsou k dostání u pokladny, u Tesco 

informačních překážek nebo u vystaveného zboží. 

• Nasbíráte-li 10 nebo 15 známek (podle druhu výrobku), můžete získat 40% - 60% slevu na exkluzivní 

výrobky TEFAL. Vyplněnou hrací kartu s nalepenýma známkama je potřeba odevzdat při platbě 

pracovníkovi pokladny. Výrobky TEFAL BAKING za zvýhodněnou cenu je možné zakoupit pouze s kartou 

Clubcard.  

• Slevu vyplývající z jedné vyplněné hrací karty s příslušným počtem známek lze uplatnit výlučně 

jednou. 

• Výrobky mohou být zakoupeny i bez předložení známek a karty Clubcard, avšak bez slevy, za plnou 

původní cenu. 

 • Slevy nemohou být kombinovány. Počet produktů na osobu není omezen. 

 • Nárok na známky nevzniká v případě nákupu na čerpacích stanicích Tesco, do hodnoty nákupu se 

nezapočítává cena tabákových výrobků a počáteční kojenecké výživy. 

 • Akce platí od od 7.11.2018 do 19.2.2019. Známky bude možné vyměnit za slevu na exkluzivní výrobky 

TEFAL BAKING do 5.3.2019.  

• Nabídka exkluzivních výrobků TEFAL BAKING je platná ve všech obchodech Tesco, s výjimkou 

čerpacích stanic. Všechny výrobky jsou dostupné v omezeném počtu. Dostupnost výrobků se může v 

jednotlivých obchodech lisšit. Tesco si vyhrazuje právo částečně nebo úplně změnit či ukončit tuto 

nabídku kdykoliv v průběhu trvání věrnostní akce.  

• Zničené/roztrhané či jinak poškozené nebo okopírované známky nebudou uznány za platné a budou 

odmítnuty. V případě ztráty nebo poškozené známky nebude náhradní známka vydána. 

• Známky nemohou být proměněny za hotovost a nemají žádnou nominální hodnotu. V případě 

oprávněné reklamace spojené s vrácením výrobku TEFAL BAKING získaného se slevou za nasbírané 

známky Vám bude vrácena pouze kupní cena výrobku. 

 • Organizátorem akce je Tesco Stores ČR a.s. (IČ: 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 

Praha 10). Podrobnosti o akci naleznete v informačním centru a na 

https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/tefal/. 

https://itesco.cz/hello/sezona/vanoce/tefal/

