
PROMO AKCE

Dopřejte sobě i své domácnosti to nejlepší a odměňte se dárky
dle vlastního výběru 

Vouchery nebo exkluzivní sety ručníků 
značky Matějovský

Praktické a nadčasové produkty do domácnosti 
značky BergHOFF

VYBERTE SI SVÉ DÁRKY 

Nakupte vybrané spotřebiče Whirlpool zařazené  
do akce v období její platnosti.

Tyto spotřebiče jsou na stránkách www.whirlpool.cz 
označeny ikonou dárek a jejich seznam je dostupný  
ze sekce Akce & Dárky.

Zaregistrujte svůj nákup a vyberte si dárek. Informace  
a postup naleznete na stránkách www.whirlpool.cz v detailu  
akce „S Whirlpool vždy něco navíc“.

Registraci je třeba provést do 30 dní od nákupu. V případě, že v této 
lhůtě nemáte k dispozici spotřebič, a tak i výrobní číslo a 12NC kód 
(údaje ze spotřebiče, které jsou třeba k registraci), je na stránkách 
připravena speciální dvoufázová registrace.

Vybrané dárky Vám po splnění všech podmínek doručíme pří-
mo na Vaši korespondenční adresu nebo e-mail (v případě elektronic-
kého voucheru Matějovský).

PODMÍNKY AKCE

Akce se vztahuje pouze na vybrané spotřebiče Whirlpool a platí na  
nákupy uskutečněné u většiny obchodních partnerů Whirlpool  
v ČR od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022.

Portfolio spotřebičů zahrnutých v akci je rozděleno do dvou kate-
gorií (označeny jako Kategorie 1 a 2), z nichž ke každé patří vlastní 
hodnota a nabídka dárků (viz dále). U vybraných spotřebičů si mů-
žete vybrat k dárku z dané kategorie NAVÍC Extra dárek nebo 
POUZE Extra dárek (k modelu není přiřazena žádná kategorie).

Informace o tom, který spotřebič spadá do Kategorie 1 nebo do Ka-
tegorie 2 a zda má/nemá Extra dárek, naleznete též na uvedených 
webových stránkách. 
Pokud jste zakoupili více spotřebičů zařazených do této akce, můžete 
provést registraci najednou nebo zvlášť.

ilustrační fotografie

S Whirlpool 
vždy něco navíc
Kupte vybrané spotřebiče Whirlpool  
a získejte dárky v hodnotě až 4 500 Kč.  
Čím více nakoupíte, tím více dárků   
si můžete vybrat.*

* Dárky v promo akci mají různou hodnotu dle typu, částka 4 500 Kč vč. DPH je zaokrouhlená komunikační maximální hodnota, které dosahuje set dárků, jež jsou k dispozici k vybraným modelům. Ceny dárků z Kategorie 1 a 2 jsou 
doporučené maloobchodní ceny včetně DPH a vychází z oficiálních ceníků jednotlivých značek. Ceny dárků Jar a Ariel jsou obvyklé prodejní ceny.  Detailní informace budou dostupné na webu www.whirlpool.cz  se spuštěním akce. 

Veškeré dárky jsou k dispozici pouze do vydání zásob. Extra dárek může být změněn nebo z akce odstraněn.

DÁREK



BergHOFF pánev Gem s pokličkou  
a odnímatelnou rukojetí  
v hodnotě 2 795 Kč*

BergHOFF  30dílná sada  
příborů Folio 
v hodnotě 3 495 Kč*

Mezinárodní značka, která je zaměřena 
na vysoce kvalitní a designové kuchyňské 
potřeby a doplňky. Ty se pro svou 

praktičnost rychle stávají nedílnou součástí každodenního života 
v domácnosti. Společným jmenovatelem je nadčasovost, kvalita, 
smysl pro detail a elegantní design. To potvrzuje i řada ocenění v 
čele s Red Dot Design Award nebo iF Award. Výrobky BergHOFF jsou 
určeny pro profesionální i domácí použití. 

BergHOFF cestovní sada:  
láhev, příbor, obědář  
v hodnotě 1 795 Kč*

* Každý druh dárku je k dispozici pouze do vydání zásob. Informace, zdali je nebo není určitý dárek k dispozici, bude vždy v reálném čase uvedena na registrační stránce. Dárky nebo jejich části mohou být průběžně doplněny nebo nahrazeny 
alternativní variantou, co se týče typu dárku nebo jeho hodnoty, anebo mohou být z akce zcela odstraněny. Extra dárek může být z akce po vydání zásob zcela odstraněn. Obsah výrobků, na něž se akce vztahuje, může být v průběhu 

akce měněn. Obsah dárků u jednotlivých kategorií může být měněn, stejně jako mohou být výrobky do a z jednotlivých kategorií zařazovány nebo vyřazovány. Doporučujeme účastníkům, aby pečlivě sledovali internetové stránky akce, 
kde zjistí aktuální situaci, co se týká výrobků, tak i dárků.

DÁRKY Z KATEGORIE 1

Značka Matějovský se díky více než  
třicetileté zkušenosti s textilní výrobou  
stala nedílnou stálicí domácností.  

V on-line nákupní galerii si pohodlně vyberete bytový textil pro 
celou domácnost – prémiové ručníky a osušky, bavlněné utěrky, 
výbavu do dětské postýlky a širokou nabídku ložního povlečení, 
včetně speciálních designových řad.  Vše ve vysoké kvalitě materiálu 
a zpracování a s citem pro design. Proto vám budou produkty 
značky Matějovský dělat radost celou řadu let.

Voucher na online  
nákup od Matějovský  
v hodnotě 700 Kč*

BergHOFF sada 3 ks misek  
na potraviny 
v hodnotě 1 395 Kč*

Voucher na online  
nákup od Matějovský  
v hodnotě 1 400 Kč*

Voucher je unikátní kód, který po zadání do objednávky poníží její cenu o danou hodnotu. Slevový kód/voucher bude doručen elektronicky na e-mail uvedený zákazníkem při registraci a lze jej využít na nákup  
na www.matejovsky-povleceni.cz nebo v kamenné prodejně v Semilech.  Vouchery platí na veškerý sortiment včetně akčního a zlevněného.  Hodnota se nevztahuje na poštovné (v případě nákupu nad 2 000 Kč je poštovné 

zdarma). Platnost voucherů je do 31. 8. 2023.  Voucher je třeba uplatnit jednorázově, nelze směnit za peníze.

DÁRKY Z KATEGORIE 2

unikátní kód unikátní kód

VÍCE INFORMACÍ 
O DÁRCÍCH

BergHOFF sada 5 ks dóz  
na potraviny Leo  
v hodnotě 1 695 Kč*

Sada 5 nádob s kvalitním  
silikonovým těsněním  
na skladování různých 
druhů potravin.

Sada 3 praktických misek s víkem 
v různých velikostech, vhodné  
pro skladování v chladničce,  
mrazničce i pro ohřev  
v mikrovlnné troubě. 

Cestovní sada obsahující příbor  
v silikonovém pouzdru, misku  
a skleněnou láhev s poutkem.

Hluboká pánev s průměrem 24 cm,  
poklicí a odnímatelnou rukojetí  
vhodná na indukci a na zapékání  
do trouby.

30dílná sada příborů z nerezové oceli 
v nadčasovém elegantním designu 
vhodná do myčky nádobí.

BergHOFF set nožů
- výběr ze  
3 možností*

Nože Spirit šedé 
v hodnotě  
3 095 Kč

Nože Leo šedé  
v hodnotě  
2 595 Kč

Nože Slate mint  
v hodnotě  
3 095 Kč

Vyberte si  
ze tří možností  
praktických  
a elegantních  
setů nožů ten  
pravý pro Vaši  
domácnost.

Dárkové balení 2 ks ručníků Mita značky  
Matějovský v hodnotě 1 020 Kč*

Mátová

Mátová
světlá

Oříšková 
světlá

Dárkové balení 4 ks ručníků Mita značky  
Matějovský v hodnotě 1 950 Kč*

Barevné varianty ručníků: 

EXTRA DÁREK 

Spotřeba pracích nebo mycích prostředků Jar nebo 
Ariel na minimálně 5 měsíců** 

** Spotřeba vychází z referenčních hodnot: Referenční hodnota počtu cyklů praní  
     a mytí nádobí je: Mytí nádobí 228 cyklů/12 měsíců, Praní: 220 cyklů/12 měsíců.

Lososová 
 
Lososová 
světlá

Lososová
tmavá

Oříšková
tmavá

Smetanová

Šedá světlá

Barevné varianty ručníků:

Růžová světlá + červenorůžová

Šedá světlá + šedá tmavá 
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