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Akcja trwa od 5.11.2020 do 28.03.2021 lub do wyczerpania zapasów. Znaczki wydawane są do 14.03.2021, 
a produkty z rabatem można kupić do 28.03.2021.

Zbieraj  
znaczki 
i odbieraj 
produkty 
RoyalVKB

już od 

2,99 zł 
netto

3,68 zł 
brutto



01234
56789

01234
56789

84%
rabatu

29,   zł99
netto

36,    zł brutto89

Garnek  
z pokrywką | 24 cm
Cena bez naklejek: 
189,99 zł netto, 233,69 zł brutto

Rondelek | 16 cm
Cena bez naklejek: 
89,99 zł netto, 110,69 zł brutto

90%
rabatu

8,   zł netto

11,    zł brutto06

99Patelnia 
24 cm

Cena bez naklejek: 
94,99 zł netto, 116,84 zł brutto

50 zł = znaczek               40 x znaczek               = RABAT na garnki i patelnie RoyalVKB

1.  Zbieraj znaczki w sklepach Selgros w okresie od 5.11.2020 r. do 14.03.2021 r. 
2.  Za każde wydane 50 zł otrzymasz 1 znaczek: 50 zł = 1 znaczek, 100 zł = 2 znaczki itd.  

Maksymalna liczba znaczków, którą można odebrać podczas jednej wizyty to 5 sztuk.
3.  Po zebraniu 40 znaczków otrzymasz rabat na garnki i patelnie RoyalVKB.
4.  Produkty z rabatem możesz kupić do 28.03.2021 r. Maksymalna liczba nagród, która może zostać 

odebrana przez jednego zarejestrowanego użytkownika w trakcie trwania promocji to 8 sztuk.
5.  Aby kupić produkty promocyjne z rabatem przyjdź do sklepu Selgros do 28.03.2021 r.,  

wybierz produkt promocyjny i udaj się do kasy, okazując kartę kolekcjonerską z 40 znaczkami. 

Regulamin programu jest dostępny na stronie internetowej www.selgros.pl oraz w Dziale Obsługi Klienta.

Jak zdobyć rabat?

Patelnia  
głęboka | 24 cm
Cena bez naklejek: 
109,99 zł netto, 135,29 zł brutto

88%
rabatu

12,   zł99
netto

15,    zł brutto98

Niski garnek  
z pokrywką | 26 cm

Cena bez naklejek: 
219,99 zł netto, 270,59 zł brutto

84%
rabatu

34,   zł99
netto

43,    zł brutto04

Garnek  
z pokrywką | 20 cm

Cena bez naklejek: 
134,99 zł netto, 166,04 zł brutto

85%
rabatu

19,   zł99
netto

24,    zł brutto59

Patelnia
20 cm

Cena bez naklejek:
74,99 zł netto, 92,24 zł brutto

92%
rabatu

6,   zł99
netto

8,    zł brutto60

96%
rabatu

2,   zł99
netto

3,    zł brutto68

http://www.selgros.pl/

