patelnia*
Ø 24 cm

ZAMIAST 105,00 zł

-45%

10 NAKLEJEK + 57,49 zł

-45%

Rabat do

Z Produktami Tefal
gotowanie stanie
się prostsze.

10 zł = 1 NAKLEJKA

patelnia*
Ø 28 cm

Zbieraj naklejki i zyskaj rabat.

ZAMIAST 125,00 zł

10 NAKLEJEK + 68,99 zł

• Kompatybilna z płytą gazową oraz indukcyjną
• Wskaźnik Thermo-SpotTM
• Dodatkowa nieprzywierająca powłoka Titanium pro o 2x większej wytrzymałości**
• Głęboka patelnia

Patelnia naleśnikowa
Ø 25 cm

*

ZAMIAST 115,00 zł

-45%

10 NAKLEJEK + 62,99 zł

-45%

Zbieraj naklejki i
zyskaj rabat na produkty
z kartą Clubcard.

wok*
Ø 28 cm

ZAMIAST 145,00 zł

10 NAKLEJEK + 79,99 zł

• Kompatybilna z płytą gazową oraz indukcyjną
• Wskaźnik Thermo-SpotTM
• Dodatkowa nieprzywierająca powłoka Titanium pro o 2x większej wytrzymałości**
* Aż do wyczerpania produktów ** Powłoka TITANIUM PRO jest 2x bardziej wytrzymała niż TITANIUM FORCE.
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Naklejki wydawane są od 08.11.2018r. do 20.02.2019r. Produkty z rabatem można zakupić
od 08.11.2018r. do 06.03.2019r. lub do wyczerpania asortymentu. W celu uzyskania rabatu
zbierz 10 lub 15 naklejek w zależności od produktu, a następnie użyj karty Clubcard przy
zapłacie.
Za każde wydane 10 zł w sklepach Tesco otrzymasz 1 naklejkę. Wszystkie produkty są
dostępne w ograniczonych ilościach. Dostępność poszczególnych produktów może się
różnić w zależności od sklepu. Rabat liczony jest od ceny regularnej. Produkty można
także kupić bez korzystania z rabatu, w cenie regularnej. Regulamin oraz lista sklepów
objętych promocją znajdują się na stronie www.tesco.pl/tefal.

Naklejki wydawane są:
od 08.11.2018r. do 20.02.2019r.
Produkty z rabatem można zakupić:
od 08.11.2018r. do 06.03.2019r.

-60%

forma na tartę*
Ø 28 cm

ZAMIAST 78,99 zł

10 NAKLEJEK + 39,49 zł
• Wyjmowane dno • Łatwa w czyszczeniu

-50%

tortownica okrągła
z odpinaną obręczą*
Ø 27 cm

ZAMIAST 269,00 zł

ZAMIAST 129,00 zł

-50%

10 NAKLEJEK + 64,49 zł

• Wyjmowane dno • Rozpinany kołnierz • Łatwa w czyszczeniu

forma na muffiny*
12 szt.
ZAMIAST 61,99 zł

10 NAKLEJEK + 30,99 zł
• Nieprzywierająca powłoka • Łatwa w czyszczeniu
* Aż do wyczerpania produktów

ZAMIAST
865,00 zł

15 NAKLEJEK + 149,00 zł

-50%

prostokątna forma do pieczenia
z odpinaną obręczą*
36 x 24 cm

Wizzo Robot kuchenny

-45%

-60%

15 NAKLEJEK +
349,00 zł

• Moc 2000 W
• Wskaźnik Thermo-SpotTM
• Regulowany termostat
• Wyjmowana tacka na sok
• Możliwość mycia w zmywarce
• Nieprzywieralna aluminowa płyta brak konieczności używania tłuszczu lub oleju

ZAMIAST 59,49 zł

10 NAKLEJEK + 29,99 zł

-50%

Plancha
Valencia grill
elektryczny*

-50%

OFERTA
LIMITOWANA

Optichef
blender ręczny 3 w 1*
ZAMIAST 249,00 zł

15 NAKLEJEK + 125,00 zł

• Moc 700W
• Robot Planetarny

• Moc 800 W
• Dzbanek 800ml
• Rozdrabniacz 500ml
• Trzepaczka do piany
• 20 opcji prędkości z możliwoscią zmiany prędkości
w trakcie blendowania

Quick Mix
mikser ręczny*
ZAMIAST 139,00 zł

• Misa robocza ze stali nierdzewnej 4l i pokrywą ochronną
• Opatentowana technologia Flex Whisk - idealne ubijanie puszystej piany
• Akcesoria do wyrabiania różnych rodzajów ciast w zestawie

-50% -60%

15 NAKLEJEK + 69,99 zł

• Moc 300 W
• 5 opcji prędkości i funkcja turbo
• 2 zestawy końcówek ze stali nierdzewnej
* Aż do wyczerpania produktów

Waga Optis*
ZAMIAST 109,00 zł

10 NAKLEJEK + 43,99 zł
• Ważenie składników w gramach
lub centy i decylitrach
• Przycisk tarowania

* Aż do wyczerpania produktów

