
Vyměňte své BILLA body za značkové 
ručníky a osušky Vossen a získejte voucher 
v hodnotě 100 € na wellness pobyt.

Akce trvá od 26. 5. do 20. 7. 2021 nebo do vyprodání zásob.  
Nelze koupit za běžnou cenu.

Výhody členství BILLA Bonus clubu

Klubové 
ceny

Slevy u našich
partnerů

Atraktivní kampaně  
pro členy klubu

10% narozeninová  
sleva

Gusto magazín
zdarma

Aplikace do
telefonu

Slevy na zájezdy
BILLA Travel

JAK ZÍSKAT ZNAČKOVÉ RUČNÍKY A OSUŠKY VOSSEN?

1.  Staňte se členy BILLA Bonus clubu. 
Vyplňte registrační formulář u pokladny,  
po vyplnění dostanete svou BILLA kartu.  
Nebo si stáhněte do mobilu aplikaci „BILLA Czech“.

2. Nakupujte v BILLE a sbírejte body na svoji BILLA kartu.

3.  Pokud máte na své BILLA kartě 400 a více BILLA bodů, 
můžete získat za body ručníky nebo osušky značky 
Vossen.

(Aktuální počet BILLA bodů zjistíte  
na konci účtenky při každém  
nákupu nebo v aplikaci.)

VYLAĎTE SI  
KOUPELNU  
ZNAČKOVÝMI RUČNÍKY
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Ke každému setu ručníků  
a koupelnové osušce získáte  
voucher v hodnotě 100 € na 
wellness pobyt.

O ZNAČCE
Zabalte se do úžasně hebkých, savých  
a vysoce kvalitních froté osušek a ručníků 
rakouské značky Vossen. Ta vám přináší  
tento nezaměnitelný pocit již od roku 1925.  
Na prvním místě u ní stojí přírodní udrži-
telnost a lokální výroba přímo v Rakousku.

Nejvyšší 
savost

Technologie 
Airpillow

O 90 % méně 
chloupků

Lékařsky 
testováno 

+ 400 
BILLA bodů25990

+ 400 
BILLA bodů25990

-67%

-72%

Set 2 ručníků
2 ks, 50 × 100 cm, 4 barvy 

běžná cena 789,00

Koupelnová osuška
1 ks, 67 × 140 cm, 4 barvy  

běžná cena 919,00

+ 400 
BILLA bodů25990

+ 400 
BILLA bodů25990

-67%

-72%

Set 2 ručníků
2 ks, 50 × 100 cm, 4 barvy 

běžná cena 789,00

Koupelnová osuška
1 ks, 67 × 140 cm, 4 barvy  

běžná cena 919,00
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