knjižica za sakupljanje naljepnica

Oral B Vitality 3D White punjiva električna
četkica s ekstra polirajućom glavom
umjesto 209,99 kn

-38%

10 naljepnica + 129,99 kn

Oral B D2 dječja četkica
dječja baterijska četkica
umjesto 99,99 kn

5 naljepnica + 59,99 kn

-40%

Oral B D10 Mickey punjiva dječja

električna četkica
umjesto 339,99 kn

10 naljepnica + 169,99 kn

-50%

Natočite gorivo ili kupite bilo koji proizvod ili uslugu
na svim Ininim maloprodajnim mjestima te za svakih
potrošenih 50 kuna dobivate naljepnicu. Maksimalan
broj naljepnica po izdanom računu je 20.
Sakupite potreban broj naljepnica, nalijepite ih na
predviđeno mjesto za sakupljanje bodova i kupite
bilo koji od specijalnih Gillette i Oral B proizvoda uz
popust do 50%*. Potrebno je sakupiti 5, 10 odnosno
15 naljepnica za kupnju proizvoda po sniženim
cijenama.

kako sakupljati i iskoristiti naljepnice
Naljepnice se mogu sakupljati i iskoristiti od
19. listopada 2015. do 19. siječnja 2016., odnosno
do isteka zaliha. Proizvode uključene u promociju
moguće je kupiti isključivo uz naljepnice po
istaknutim cijenama. Naljepnice se ne mogu
zamijeniti za gotovinu.
Predlažemo da redovno sakupljate naljepnice za
vrijeme trajanja promocije te da kupnju ne ostavljate
za kraj promotivne akcije. Naljepnice se mogu
sakupljati na svim Ininim maloprodajnim mjestima,
a iskoristiti na određenim Ininim maloprodajnim
mjestima uključenima u promotivnu akciju.
Sakupljanjem naljepnica izričito prihvaćate uvjete
promocije o kojima možete dobiti više informacija
na Ininim maloprodajnim mjestima te na službenoj
internetskoj stranici promocije:

www.ina.hr/gillette_oralb/

Njegujemo vašu vjernost

Kupite Gillette i Oral B proizvode za osobnu
njegu i uštedite do 50%*
*U usporedbi s redovnim maloprodajnim cijenama u maloprodajnoj mreži

Poklon paket “007” Gillette ProGlide
brijač za muškarce, 2 zamjenske britvice i
Gillette Fusion gel za brijanje 75ml
umjesto 189,99 kn

Oral B PRO 2500 Pink punjiva
električna četkica s etuijem
umjesto 899,99 kn

-32%

-35%

Poklon paket “Venus” Venus&Olay brijač
za žene, 2 zamjenske britvice i torbica
-33%
umjesto 149,99 kn
5 naljepnica + 99,99 kn

ProGlide Flexball + 6 patrona sistemski brijač
10 naljepnica + 199,99 kn

izdanje brijača za muškarce s Flexball tehnologijom
umjesto 129,99 kn

5 naljepnica + 79,99 kn

-38%

Fusion ProGlide Styler

baterijski brijač s trimerom
umjesto 179,99 kn

10 naljepnica + 279,99 kn

četkica s CrossAction zamjenskim glavama
umjesto 499,99 kn

10 naljepnica + 299,99 kn

-40%

Oral B Vitality Precision Clean

-38%

punjiva električna četkica
umjesto 209,99 kn

-38%

10 naljepnica + 129,99 kn

Oral B PRO 400 Purple punjiva električna

-30%

četkica s CrossAction zamjenskim glavama
umjesto 499,99 kn

10 naljepnica + 299,99 kn

10 naljepnica + 369,99 kn

Fusion patrone 12 kom

-38%

-44%

15 naljepnica + 499,99 kn

četkice 500 i Kids Mickey Mouse
umjesto 599,99 kn

-40%

Oral B PRO 400 Green punjiva električna

Oral B Family Pack 2 punjive električne

-33%

5 naljepnica + 119,99 kn

12 zamjenskih Fusion britvica
umjesto 399,99 kn

punjiva električna četkica s etuijem
umjesto 899,99 kn

četkica s CrossAction zamjenskim glavama
umjesto 499,99 kn

10 naljepnica + 299,99 kn

Oral B PRO 2500 Black

ProGlide Flexball Chrome Manual Kromirano

10 naljepnica + 169,99 kn

s tehnologijom Flexball, 6 zamjenskih britvica
umjesto 319,99 kn

-44%

15 naljepnica + 499,99 kn

10 naljepnica + 129,99 kn

Poklon paket “Kocka” Gillette ProGlide
brijač za muškarce, 3 zamjenske britvice,
držač za proizvode za brijanje i Gillette
Fusion gel za brijanje 100ml
umjesto 259,99 kn

Oral B PRO 400 Orange punjiva električna

-40%

Oral B Vitality Sensitive punjiva
električna četkica s ekstra mekanim vlaknima
umjesto 209,99 kn
10 naljepnica + 129,99 kn

-38%

