
VODĚNKA II 750 ML
•  Objem: 750 ml
•  Materiál: 100% polypropylen
•  Vodotěsné víko a praktické pítko
•  Praktická, ideálně velká lahev do fitka, školy, práce nebo na cesty  

Více informací na billa.czAkce trvá od 3. 1. do 29. 3. 2022.

SBÍREJTE NÁDOBÍ

TUPPERWARE

A UDRŽTE SI

KVALITU POTRAVIN

DOMA I NA

CESTÁCH.

Sleva až  84 %Aby zdravé
zůstalo čerstvé

Sleva až

71 % 
20 nálepek + 99,00 Kč     
10 nálepek + 199,00 Kč   

Výrobky Tupperware nelze koupit za běžnou cenu. Více na www.billa.cz/tupperware.
Pořadatelem je BILLA, spol. s r. o. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabízené 
druhy výrobků, změnit pravidla této akce či akci zrušit. Právo na koupi výrobku dle pravidel 
této akce nelze vymáhat právní cestou ani nelze po pořadateli místo nich vymáhat finanční 
hotovost. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podávání nabídek, jde o dokument určený 
výhradně k marketingovým a propagačním účelům. BILLA, spol. s r. o., si vyhrazuje právo na opravu 
případných tiskových či jiných podobných chyb.

PRIMA KLIMA II 800 ML
•  Objem: 800 ml
•  Rozměry: 9 × 14 × 7 cm 
•  Materiál: 100% polypropylen
•  Ideální na uskladnění ovoce
    a zeleniny
•  Inteligentní ventilační systém 
    zajistí optimální klima a udrží
    potraviny déle čerstvé – ovoce
    a zelenina „dýchá“ i po sklizni

PRIMA KLIMA II 375 ML
•  Objem: 375 ml
•  Rozměry: 14 × 10 × 7 cm 
•  Materiál: 100% polypropylen
•  Ideální na uskladnění drobného 
    ovoce, zeleniny a bylinek
•  Inteligentní ventilační systém zajistí 
    optimální klima a udrží potraviny 
    déle čerstvé – ovoce a zelenina 
    „dýchá“ i po sklizni

Sleva až

72 % 
20 nálepek + 119,00 Kč     
10 nálepek + 199,00 Kč

Sleva až

76 % 
20 nálepek + 79,00 Kč     
10 nálepek + 169,00 Kč

Datum
3. 1. 2022

Salát ledový
Houska
Chléb šumava
Džus 100 %
Voděnka

Celkem

Přijato

15 % DPH

12,90
2,90

25,90
29,90
99,00

170,60

170,60

25,59

VYUŽIJTE VÝHODNÉ NABÍDKYBILLA BONUS CLUBU

Filiálka: 00508 POKLADNA 5 Č.dokl 2929Pos 2 Jméno pok.: POKLADNI: 15      /15EV-č: 0508-20200612-05-2929

ZÁKAZNÍK BILLA BONUS CLUBU: 1000000
STAV BODŮ PŘED NÁKUPEM BODY ZÍSKANÉ NÁKUPEMNOVÝ CELKOVÝ STAV BODŮ
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ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE  
A ŽIJTE ZDRAVĚJI
Jako člen BILLA Bonus clubu  
můžete s každým výrobkem  
Tupperware soutěžit o hodnotné  
ceny v celkové výši 250 000 Kč  
pro váš zdravý životní styl.

JAK SOUTĚŽIT:
Sbírejte nálepky za nákupy 
a vyberte si výrobek 
Tupperware.

Uhraďte doplatek a uplatněte 
vyplněnou sbírací kartu.

Při placení předložte svou 
BILLA Bonus club kartu.

Účtenku nahrajte na  
billa.cz/tupperware/soutez.

A pak už jen sledujte, jestli jste  
vyhráli některou z hodnotných  
cen, jako je wellness pobyt,  
nutriční poradenství  
a spoustu dalších. 

Přejeme vám hodně štěstí.  
Vaše BILLA
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Více info o soutěži na billa.cz/tupperware/soutez



Sbírejte nálepky za nákupy a vyberte si výrobek Tupperware

Získejte ještě vyšší slevu
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VESELÉ MISKY 550 ML, 3 KS
•  Objem: 3 × 550 ml, Ø 16 cm
•  Materiál: 61% polypropylen,
     39% polyetylen
•  Ideální na přípravu, podávání, 
    uskladnění a přepravu pokrmů
•  Vzduchotěsné a vodotěsné víko
•  Úchyt na víku pro snadné otevření
    a zavření
•  Praktická velikost na každodenní 
    použití

MAXI TWIN
•  Rozměry: 22,5 × 12 × 7 cm
•  Materiál: 100% polypropylen
•  Udržitelné řešení na
    každodenní použití
    bez jednorázových obalů
•  Praktická velikost na cesty
    nebo do školy
•  Bezpečný uzávěr – neotevře se 
    samovolně

JUNIOR KUCHTÍK 2,75 L
•  Objem: 2,75 l, Ø 24 cm
•  Materiál: 74% polypropylen,
    26% polyetylen
•  Praktická mísa vhodná na přípravu 
    kynutého těsta nebo uskladnění 
    pokrmů
•  Velká rukojeť pro snadné uchopení
•  Vzduchotěsné a vodotěsné víko udrží 
    potraviny déle čerstvé
•  Úchyt pro snadné otevření a zavření

JAK ZÍSKAT VÝROBKY TUPPERWARE

1. Za každých 250 Kč utracených v řetězci prodejen BILLA získáte u pokladny 1 nálepku.

2. Nasbírejte 10 nebo 20 nálepek a vyberte si výrobek Tupperware.

3. Sbírací kartu předložte u pokladny, doplaťte odpovídající částku od 69,00 Kč do    
     299,00 Kč a výrobek je váš.
4. Nálepky obdržíte u pokladny v období od 3. 1. do 15. 3. 2022.
5. Výrobky Tupperware si můžete vyzvednout v prodejnách BILLA až do 29. 3. 2022.

Sleva až

65 % 
20 nálepek + 99,00 Kč    
10 nálepek + 169,00 Kč

Sleva až

72 % 
20 nálepek + 179,00 Kč     
10 nálepek + 279,00 Kč

Sleva až

73 % 
20 nálepek + 179,00 Kč     
10 nálepek + 299,00 Kč

Více než 75 let jsou výrobky Tupperware známé po celém světě svou vysokou kvalitou, ale také 
osobními příběhy. Pro spoustu rodin totiž hrají důležitou roli v jejich každodenním životě, protože 
jim už po celé generace usnadňují uchování čerstvých potravin doma, ve škole, v práci i na 
cestách. Ale nejde jen o vaření a uchování jídla, jde také o zdravý a udržitelný životní styl. Výrobky 
Tupperware, které byly už od samého začátku navrženy tak, aby sloužily celý život, nahrazují 
jednorázové plasty. A to je cesta udržitelné budoucnosti.

MINI MIX FIX 250 ML
•  Objem: 250 ml
•  Materiál: 63% polypropylen, 37% polyetylen
•  Odměrka a šejkr v jednom
•  Vrtule pro dokonalé promíchání
•  Stupnice od 50 ml
•  Klenuté vodotěsné a vzduchotěsné víko ideální na míchání surovin
     a bezpečný přenos, zároveň slouží jako odměrka o objemu 125 ml
•  Praktická nálevka s klapkou proti nežádoucímu odkapávání

Sleva až

74 % 
20 nálepek + 79,00 Kč    
10 nálepek + 169,00 Kč

SADA TWINŮ
•  2 praktické krabičky na cesty
•  Materiál: 100% polypropylen
•  Rozměry: 14 × 11,2 × 6,5 cm / 13 × 10 × 5 cm
•  Ideální velikost na svačinu
•  Praktické skladování – menší se vejde
    do větší
•  Ekologické a hygienické skladování 
    potravin bez nutnosti použít alobal
    nebo igelitový sáček 

Sleva až

76% 
20 nálepek + 119,00 Kč    
10 nálepek + 249,00 Kč

EXTRA MINI KUCHTÍK 600 ML
•  Objem: 600 ml
•  Materiál: 68% polypropylen,
     32% polyetylen
•  Praktická miska vhodná na ovocný 
     salát, cereálie s jogurtem
     nebo uskladnění zbytků jídla
•  Velká rukojeť pro snadné uchopení
    při míchání
•  Vzduchotěsné a vodotěsné víko
•  Ideální na skladování a přenášení 
    pokrmů
•  Úchyt na víku pro snadné otevření
     a zavření

Sleva až

84 % 
20 nálepek + 69,00 Kč     
10 nálepek + 149,00 Kč


