
Pravidlá Vianočnej vernostnej akcie Weleda

Prosím vyplňte všetky svoje kontaktné údaje, vrátane emailu! Ďakujeme. 1. Nakúpte prípravky Weleda v hodnote nad 40 €, nad 70 € alebo nad 100 €  
a získajte vianočný darček pre našich verných zákazníkov. Podľa výšky Vášho nákupu 
si môžete vybrať z vianočnej vernostnej kartičky práve ten výrobok, ktorý sa Vám páči.

2. Dokladom o hodnote nákupu sú Vami zaslané účtenky za nákupy produktov Weleda 
v obvyklých predajných miestach (e-shop Weleda, lekárne, partnerské predajne  
a e-shopy, sieť drogérií dm). Hodnotu možno dosiahnuť kombináciou viacerých 
účteniek. Originál účtenky alebo jej kópia (pokladničný doklad, prípadne faktúra) 
musí obsahovať identifikačné prvky predajcu.

3. Zaškrtnite 1 darček podľa Vášho výberu a pošlite vyplnenú vernostnú kartičku 
do sídla spoločnosti Weleda. Vernostná karta je platná len spolu s príslušnými 
účtenkami. Musí obsahovať kompletne vyplnené údaje, vrátane e-mailovej 
adresy a Vášho podpisu.

4. Vyplnenú kartičku spolu s účtenkami môžete zasielať opakovane. Pre každý  
1 vybraný darček zašlite samostatnú vyplnenú kartičku (1 kartička = 1 vybraný 
darček) a ďalšie účtenky v celkovej hodnote nákupov na Vami vybranú sumu nad 
40 € alebo nad 70 € či nad 100 €.

5. Platnosť Vianočného vernostného programu je časovo obmedzená. Dátum 
prvého nákupu započítaného do akcie je možný od 1. 10. 2016. Posledný nákup 
musí byť uskutočnený najneskôr 24. 12. 2016. Účtenky za nákupy vykonané  
v inom termíne nebudú akceptované.

6.  Darček Vám zašleme na Vami uvedenú adresu po doručení účteniek za nákup 
prípravkov Weleda a vyplnenej vernostnej kartičky do sídla spoločnosti. 

7.  O vydaní DARČEKA môžete žiadat písomne do 31. 1. 2017 na adrese WELEDA,  
spol. s r.o., organizačná zložka, M. Schneidera – Trnavského 6, Bratislava – Dúbravka, 
841 01. Úplné oficiálne pravidlá programu v aktuálnom znení sú po celú dobu akcie  
k dispozícii na webovej stránke www.weleda.sk. Tu je tiež dostupná k stiahnutiu 
vernostná kartička.

Podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných udajov, vyjadrujem spoločnosti WELEDA, spol. s r.o., 
Lidická 336/28, 150 00 Praha 5, podnikajúcej na území Slovenska prostredníctvom WELEDA, spol. s r.o., 
organizačná zložka, M. Schneidera Trnavského 6, 841 01 Bratislava, svoj súhlas so spracovaním poskytnutých 
osobných údajov za účelom informovania o ďalších marketingových akciách, ponúkania produktov a zasielaním 
obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zák. č. 351/2011 Z.z. Poskytnutie 
údajov je dobrovoľné a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Adresa

MenoPriezvisko

MestoPSČ

Rok narodeniaE-mail

Svojim podpisom súhlasím s podmienkami spracovania osobných údajov a zasielaním 
obchodných oznámení.

DátumPodpis

Vianočná vernostná akcia

Vyberte si Váš DARČEK za nákup v minimálnej hodnote:

Nad  
70 €

Nad 100 €

Pupalkové spevňujúce 
pleťové sérum

30 ml

Veľmi účinný koncentrát, 
ktorý pleť dlhodobo inten-
zívne zvlhčuje, posilňuje 
štruktúru buniek pokožky, 
zvýrazňuje rysy tváre  
a zvyšuje odolnosť  
a pružnosť pleti.

Nad  
40 €

Skin Food 
75 ml

Mandľová 
sprchovacia 
emulzia na 
citlivú pokožku 
200 ml

Coldcream 
30 ml

Regeneračný 
olej Granátové 
jablko 
100 ml

Masážny  
olej  
s arnikou 
100 ml

Mandľový  
pleťový  
krém
30 ml


