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Nákup v hodnote od 30 Eur 

* Stromček 

* Malá Auhagen stavebnica 

* Figúrka NOCH /  FALLER 

 

RC modely COBRA 

 

Nákup v hodnote 150 Eur 

* RC model (Lunar car) 

           v hodnote do 14 Eur 

Nákup v hodnote 250 Eur 

* RC model (Lunar car alebo City heroes) 

            v hodnote do 20 Eur 

Nákup v hodnote 300 Eur 

*Helikoptéra v hodnote do 28 Eur 

Nákup v hodnote 500 Eur 

*Helikoptéra v hodnote do 49 Eur 

Nákup v hodnote 700 Eur 

*Helikoptéra v hodnote do 68 Eur 

Nákup v hodnote 1000 Eur 

*Helikoptéra v hodnote do 99 Eur 

 

 

Nákup v hodnote od 100 Eur 

        * Herpa autíčko minikit 

        * parný destilát Seuthe 50ml 

 



Vianočný darček k nákupu 
Platí do 23.12.2014 alebo do vypredania zásob. 

 

 

Vianočné nákupy s extra darčekom pre Vás sú tu! 

Nakupujte v mesiaci december a čaká Vás okamžitý darček, alebo zbierajte si  pokladničné 

bloky od nákupu a “nazbierajte” si na ešte lepší darček! Odmeniť môžete nielen seba ale aj 

svojich blízkych.  

 

Ako na to: 

Na predajni 

Nákup je rozdelený do viacerých cenových hladín. Po dosiahnutí cenovej hladiny si 

môžete vybrať darček z ponuky. Ak jedným nákupom nedosiahnete na Vami 

vysnívanú cenu, môžete zbierať bloky z nákupov v mesiaci december, ktoré sa Vám 

sčítajú, keď sa rozhodnete ich uplatniť. 

Príklad: 

Nákup v hodnote 50 Eur – môžete si vybrať jeden z darčekov podľa ponuky a 

stavu zásob. 

Radi by ste dosiahli darček, ktorý prináleží hodnote nákupu 100 Eur. V 

decembri nakúpite 3x súčet pokladničných blokov je 100 Eur a viac, môžete si 

vybrať darček, ktorý je určený pre túto cenovú hladinu. 

 

V eshope 

Nákup je rozdelený do viacerých cenových hladín. Po dosiahnutí cenovej hladiny si 

môžete vybrať z darček z ponuky. Svoj darček si môžete vybrať tak, že uviediete 

v poznámke k objednávke, ktorý darček si želáte s objednávkou dodať. 

 

Tešíme sa na Váš nákup! 

S pozdravom  

Tím predajne Modelová železnica 

 

Poznámka usporiadateľa: Vianočnú promo súťaž nemožno spájať s vybranými 

zákazníckymi zľavami. Darčeky sú k dispozícií v obmedzenom počte a iba do rozdania zásob. 

 


