
ZBIERAJTE POUKÁŽKY A ODMEŇTE SA 
DARČEKMI Z NAŠEJ PONUKY

Vážení zákazníci, za Vaše nákupy môžete aj v roku 2022 získať 
zaujímavé a praktické darčeky. Za každý nákup od 30,- euro bez DPH 
zrealizovaný do 31.12.2022 Vám zašleme darčekové poukážky, ktoré si 
môžete behom roka vymeniť za vybrané darčeky. Veríme že aj tento rok 
Vás naša darčeková akcia poteší. 

DARČEKOVÁ AKCIA SA VZŤAHUJE NA NÁKUP PRODUKTOV 
OD NASLEDUJÚCICH VÝROBCOV:

A NA NÁKUP FILTRAČNÉHO A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU 
OD VÝROBCOV:

Authorized Distributor

Vyber si Tubu alebo dražé.
 
Dezert v tube s kúskami karamelu, 
kávový dezert alebo pistáciový dezert.
Balenie: 45 g

Mrazom sušené maliny v bielej čokoláde, 
mix ovocia v horkej čokoláde 
alebo jahody v mliečnej čokoláde.
Balenie: 35 g

Nakrájaný ananás sušený na slnku; po 
otvorení obalu má ananás výraznú vôňu i 
chuť. 

Ananás obsahuje látku bromelain, ktorá 
napomáha rozkladať bielkoviny a tým 
podporuje trávenie, a zároveň má 
protizápalové účinky.

Balenie: 500 g
8 DARČEKOVÝCH BODOV 10 DARČEKOVÝCH BODOV

www.lambda.sk   

l Darčeková akcia sa nevzťahuje 
na produkty Sigma-Genosys, 
na spotrebný materiál 
k úpravniam vody Millipore, 
na tovar zakúpený cez 
Rámcové dohody a cez EKS 
ani na produkty z časovo 
ohraničených špeciálnych 
cenových ponúk.

l Na darčeky nemá nárok 
odberateľ, u ktorého evidujeme 
neuhradené faktúry po 
splatnosti.

l Obrázky v ponuke majú len 
ilustratívny charakter.

l V prípade nedostupnosti 
darčekových predmetov z našej 
ponuky si vyhradzujeme právo 
vybrať náhradný tovar 
podobného typu po dohode so 
zákazníkom.

l V prípade zásadných zmien 
súvisiacich so zmluvnými 
distribútorskými dohodami si 
vyhradzujeme právo akciu 
zmeniť alebo pozastaviť.

l Poukážky je možné vymeniť za 
darčeky do 31.1.2023.

Pri každej objednávke v hodnote od 30 € bez DPH dostanete 
od nás elektronické darčekové poukážky, ktoré môžete zbierať 
a následne vymeniť za darčeky z našej ponuky. Poukážky Vám 
zašleme pri potvrdení objednávky e-mailom. Pri objed-
návkach, ktoré sú 2-, 3-, 4-... násobkami sumy 30,- €, dostanete 
darčekovú poukážku v hodnote 2, 3, 4 ... darčekových bodov. 
Ak si vyberiete darček z našej ponuky a máte dostatočné 
množstvo poukážok, kontaktujte nás na info@lambda.sk a my 
Vám vybraný darček pošleme. 

2022

1 bod - za nákup v hodnote minimálne 30,- €

DARČEKOVÁ

počet bodov                           

POUKÁŽKA

XX 

Zdravá 
sladkosť

Sladká maškrtka 
ku káve

Nákup v hodnote minimálne 30€ bez DPH = 1x darčekový poukaz



Príručný cestovný kufor 
Samsonite Base Boost Upright 55

Rozmery: 40x55x20 cm
Hmotnosť: 2 kg
Objem: 41 litrov
Farba: modrá alebo čierna

Cukríky obsahujú kombináciu 
viacerých esenciálnych olejov, 
ktoré podporujú správnu
funkciu dýchacích ciest. 

Balenie: 30 cukríkov

Kingston DataTraveler 100 G3, 128 GB

Maximálna rýchlosť čítania 40 MB/s.
Maximálna rýchlosť zápisu 10 MB/s.

Ranná pleťová a ošetrujúca a čistiaca 
maska.  Hotovo za 3 minúty.

Balenie: 30 ml

Mydlo na ruky 
s jedinečným prírodným zložením 
s obsahom Aloe vera pre hodvábne 
jemný pocit rúk a bez pocitu 
vysušenia.

Balenie: 400 ml

DoTerra Celoživotná vitalita 
– jeden z najobľúbenejších 
výživových doplnkov plný 
základných živín a silných 
antioxidantov, ktoré pomáhajú 
podporovať energiu, zdravie 
a celoživotnú vitalitu.

Balík obsahuje univerzálny čistiaci 
prostriedok s fľaštičkou a pumpičkou, 
špongiu, aktívny čistiaci prostriedok 
na toaletu a super gél na hrdzu 
a vodný kameň.

Xiaomi Mi elektrická rýchlovarná 
kanvica, biela

Výkon: 1 800 W
Objem: 1,5 l
Hmotnosť: 1 240 g

Masážny valček na tvár z ruženínu 
vhodný na blahodárnu a povzbudzujúcu 
masáž tváre, ako aj na pokožku a svaly 
krku a šije.

Univerzálny multifunkčný agent 
s obsahom kyslíka na odstraňovanie 
škvŕn a plesní a na čistenie 
odpadov.

Balenie: 800 g

100 DARČEKOVÝCH BODOV

25 DARČEKOVÝCH BODOV

20 DARČEKOVÝCH BODOV

15 DARČEKOVÝCH BODOV

10 DARČEKOVÝCH BODOV

120 DARČEKOVÝCH BODOV

35 DARČEKOVÝCH BODOV

25 DARČEKOVÝCH BODOV

15 DARČEKOVÝCH BODOV

15 DARČEKOVÝCH BODOV
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Dlhý život 
plný vitality

Cestujem 
s tebou

Ekologická 
čistota

Škriabe hrdlo, 
neutícha kašeľ?

Vždy 
potrebná

Ulož mi to 
na kľúč

Svieža tvár
hneď ráno

Čistá tvár 
hneď ráno

Vyčistí
takmer všetko

Čisté a hebké 
ruky
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