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Skleněná máslenka 

• materiál sklo 
• rozměry: 20 x 13 x 7 cm
• horní díl 15 x 10 cm
• dno 20 x 13 cm          

Dětský stan Indian II  

• barva čeveno-žlutá
• 100 x 100 x 135 cm 
• jeden vchod, jedno okno 
• celtovina – 100% polyester

Čelová svítilna   

• napájení: 3x AAA (není součástí výrobku)
• obvod pásku je možno nastavit dle potřeby

Set výrobků na opalování   

• opalovací máslo SPF 20 
• máslo po opalování 
• balzám na rty SPF 15 
• produkty obsahují arganový olej
• chrání před vysušováním 
 a stárnutím pokožky

Keramický nůž  

• keramické ostří 
• zdravotně nezávadné prkénko

www.knizniklub.cz

18 b

6 b

12 b
24 b

30 b

 Vyberte � 

svůj dárek



Od 25. 5. 2018 je v České republice účinné nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, které o vás EUROMEDIA GROUP, a. s., 

v souladu s aktuální legislativou zpracovává, byly dostatečně chráněny i podle nového 

nařízení GDPR. Veškeré podrobnosti, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož 

i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na našem 

webu www.knizniklub.cz  v sekci „Ochrana soukromí“.

1. Za každých 100 Kč svého nákupu obdržíte na pokladně 
 (nebo v zásilce) jednu samolepku.

 Nálepky můžete sbírat do 31. 8. 2018. Odměnu obdržíte
 na pokladně Knižního klubu výměnou za vyplněnou 
 hrací kartu s nalepenými samolepkami, nebo ji pošlete 
 na adresu: Euromedia Group, a. s., Nádražní 896/30, 
 Praha 5, 150 00. Na obálku napište heslo „Vyberte si

 svůj dárek“. 

2. Prémii Vám doručí pošta dobírkou za 99 Kč nebo kurýr 
 dobírkou za 59 Kč. Pro expedici kurýrem IN TIME
 vyplňte tel. číslo.

3. Za každou vyplněnou hrací kartu se samolepkami 
 získáte jednu prémii. Novou kartu si můžete vyzved-
 nout v Koutku Knižního klubu (nebo Vám ji zašleme 
 v zásilce). Můžete si ji i vytisknout na našich interneto-
 vých stránkách www.knizniklub.cz.

4. Hrát mohou pouze členové Knižního klubu.

5. Nabídka prémií platí do 14.  9.  2018, nebo do vyčer-

 pání zásob. V případě vyčerpání zásob Vám bude 

 nabídnuta náhradní prémie ve stejné hodnotě. 
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Pravidla hry Hrací karta Kupón na vyplnění � obních údajů:


