
Platnosť akcie: 
1. – 31. júla 2019

Šetrite  
na každom kroku

1 noc = 2 dni zábavy
Letné prázdniny sú tu, pripravte sa na ne naplno  
a doprajte si víkend plný zábavy, relaxu a jedla!  

U nás totiž platí 1 noc v hoteli a 2 dni zábavy v aquaparku.  
Viac na www.aquapalacehotel.cz.

10 %
späť

Sezóna Prosecca začína!
Vyberajte zo širokej ponuky šumivých vín Prosecco.  

Od 12 fliaš doprava zadarmo. Viac na www.vinodoc.cz.

10 %
späť

Za každý nákup v Tesco zaplatený kartou Mastercard 
alebo Maestro môžete vyhrať zájazd snov v hodnote 
3 500 € a každý týždeň hrať o ďalšie skvelé ceny.
Ako vyhrať túto dovolenku snov? 
Pošlite SMS v tvare SUTAZIT medzera AUTORIZAČNÝ KÓD z účtenky na číslo 7600.
Viac informácií na www.tesco.sk/letnasutaz.
Súťaž prebieha od 1. 6. 2019 do 31. 7. 2019.  

Súťažná SMS stojí 0,10 € vrátane DPH a cena za zaslanie SMS je podľa tarify mobilného operátora súťažiaceho.  
Technicky zabezpečuje Nilia Production, s. r. o. Infolinka: +421 904 498 839 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod.,  
v sobotu od 8.00 do 16.00 hod.

Vaša účtenka,  
do raja letenka

v spojení s

Poctivé zdravotné a anticelulitídne masáže
Nie je masáž ako masáž! Najmä ak ju vykonáva skúsený 
masér s celoživotnou praxou a čiastočným zrakovým 

postihnutím. www.medante.sk.

10 %
späť

Ušetrite na ubytovaní!
Najväčší výber ubytovania na svete od apartmánov, 
dovolenkových domov až po típí. Na získanie bonusu 

je potrebné rezerváciu vykonať cez  
www.itesco.sk/partneri/#booking.

4 %
späť

Autopožičovňa so 150 vozidlami na prenájom
Vozidlá prenajímame krátkodobo i dlhodobo. Poskytujeme 
100 % záruku stavu vozidla, diaľničnú známku, poistenie, 

asistenčné služby a ďalšie. Viac na www.mkcar.sk.

20 %
späť

Výpredaje začínajú!
Široká ponuka športového tovaru.  

Viac nájdete na www.hzhsport.cz.

8 %
späť



U niektorých partnerov je zisk na prémiové konto pripísaný počas nasledujúceho mesiaca po vykonaní transakcie. U niektorých partnerov sa zľavy siete Premium  
nesčítavajú so zľavami partnera. Minimálna uhradená suma pre zisk Clubcard bodov je 1 €. Pokiaľ nie je uvedené inak, akciové ponuky z letáka platia v mesiaci júl 2019. 

Aktuálny prehľad partnerov nájdete na www.itesco.sk/fs. Použité obrázky sú iba ilustračné. Tlačové chyby vyhradené. Poskytovateľom Finančných služieb je Home Credit Slovakia a. s.SR
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Clubcard kreditná karta Premium PLUS Clubcard kreditná karta 
a Clubcard kreditná karta Premium

Bodové 
konto

Clubcard

Nákup  
ostatného  

tovaru v Tesco

1,5 % 
späť

Nákup  
potravín  
v Tesco

4 % 
späť

Nákup  
v sieti  

MasterCard

0,5 % 
späť

Bodové 
konto

Clubcard

Nákup  
v sieti  

MasterCard

1 % 
späť

Nákup  
v Tesco

2 % 
späť

Zákaznícka infolinka: 0850 003 322 www.itesco.sk/fs

% späť Percentuálny zisk z nákupu pri platbe vašou kreditnou kartou. Bonus vám pripíšeme na vaše konto Clubcard.

Prehľad partnerov a poskytovaných bonusov

Prenájom áut po celom svete
Prenájom áut po celom svete – 

900 spoločností vo viac ako 
53 000 oblastiach. Na získanie bonusu  

je potrebné rezerváciu vykonať cez  
www.itesco.sk/partneri/#rentalcars.

8 %
späť

Domáce práce prenechajte 
Super susedom

Nájdite si za susedskú cenu šikovného 
remeselníka z vášho susedstva. Pri platbe 
zadajte kód SuperHome19 a zľava 10 % 

je vaša. www.SuperSused.sk

4 % späť z celej objednávky
Vyberte si z našej širokej ponuky módneho 

oblečenia vo veľkostiach 38 – 70  
a získajte bonus 4 % späť na našich 

stránkach www.maxana.sk.

4 %
späť

www.itesco.sk až 4 %

U ostatných obchodníkov 
vybavených terminálmi 
MasterCard v SR aj v zahra-
ničí dostanete späť na kartu 
až 1 % z nákupov.

až 1 %

www.datart.sk 3 %

www.hej.sk 3 %

www.autokelly.sk 3 %

www.mojalekaren.sk 3 %

V prípade využitia iného 
zľavového programu alebo 
kupónu je zisk na konto 
maximálne 1 %.
www.fotolab.sk

7 % 
z fotoslužieb

Zisk na konto bude načítaný 
nasledujúci mesiac po 
pobyte v ubytovaní a platí 
na rezervácie na
www.itesco.sk/partneri. 

4 %

Zisk na konto sa počíta zo 
základnej ceny auta a platí 
na rezervácie na
www.itesco.sk/partneri. 

8 %

Zisk na konto platí pre 
e-shop a kmeňové 
predajne HUSKY  
OUTDOOR SHOP.
www.huskysk.sk

5 %

www.ozeta.sk 10 %

Zisk na konto je iba 
v kmeňových predajniach.
www.scanquilt.sk

5 %

  
www.hzhsport.cz 8 %

www.tiptravel.sk 2,5 %

www.koala.sk 2,5 %

www.maxana.sk 4 %

www.tatratour.sk 2,5 %

www.mkcar.sk 20 %

www.seneca.sk 2,5 %
Bonus platí na ubytovanie 
a služby hotela, nevzťahuje 
sa na vstup do Vodného 
sveta.
www.aquapalace.cz

10 %

www.jafracosmetics.sk
10 %

5 % zlacnený 
tovar

Zisk na konto platí pre 
nezľavnené cenníkové 
ceny, nie pre aktuálne zľavy 
a balíkové ceny účastníka.
www.medante.sk

10 %

Zisk na konto sa nevzťahuje  
na už zlacnený tovar a na 
vína zo sekcie Raritné vína.
www.vinodoc.cz

10 %

www.leifheit-online.sk 3 %

V prípade využitia iného 
typu zľavy je bonus 1 %.
www.tamsin.sk

5 %

Partner Bonus Partner Bonus Partner Bonus

Zľava 5 € na CEWE FOTOKINHU
Váš zľavový kód: FKCP5. Zľava platí 

na všetky typy fotokníh od hodnoty 25 
€ do 30. 9. 2019. Kupón je možné využiť 

len raz. Viac informácii na www.cewe.sk.

7 %
späť

Zľava 20 % na všetok 
sortiment

Zľava 20 % sa vzťahuje na všetok sortiment 
vrátane akčného tovaru. Na uplatnenie 

zadajte kód HC2019 v nákupnom košíku. 
Vyberajte v oficiálnom e-shope  

www.leifheit-online.sk.

3 %
späť

Tipy na letné čítanie
Vyberte si nielen z našich tipov.  

Všetky objednávky v hodnote  
nad 14 € vám dodáme zadarmo.  
Zľavový kód: knihcentrum0719.  

Čítajte s www.KNIHCENTRUM.sk.


