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* A kupon kizárólag 2016.06.02-án használható fel, csak a budapesti 
Rózsakert bevásárlóközpontban található SPAR üzletben. Kizárólag sérü-
lésmentes, eredeti előre gyártott kupont, vagy a www.rozsakert.hu oldalról 
letöltött és kinyomtatott online kupont áll módunkban beváltani, annak bármi-
lyen típusú sokszorosítása tilos! A kupon színes és fekete-fehér nyomtatásban 
is érvényes.
A kedvezményre jogosító kupon 1 db termék kedvezményes megvásárlására 
jogosít. Egy termékhez csak 1 kupon használható fel. Egy Vásárló egy napon ma-
ximum 4 db kupont használhat fel. Egy kupon csak egyszer használható fel, több-
szöri beváltása nem engedélyezett. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből 
készpénz nem adható vissza. A kedvezményre jogosító kupon más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. 
Ajánlatunk mobiltelefon-feltöltőkártyákra, göngyölegekre, a SPAR-utalványokra, és –ajándékkártyákra és az aktuális hűségakció termékeire nem vonatko-
zik. A szórólapban szereplő valamennyi termékre, a mennyiségi akciós (egyet fizet – kettőt kap, több darab vásárlása esetén olcsóbb stb.) és matricával már 
leértékelt (10, 20, 30, 40, 50 %-os stb.) termékekhez, az AKCIÓ / MOST OLCSÓBB / SZUPER ÁR / MEGA AKCIÓ / CSAK SUPERSHOP KÁRTYABIRTOKOSOK-
NAK! árjelölővel ellátott termékekre, a „Szezonális ajánlataink csak rendelésre” katalógusban szereplő termékekre, szezonális édességekre, televíziókészü-
lékekre, háztartási nagygépekre (mosógépek, mosogató, hűtőszekrény, tűzhelyek), továbbá 20%-os kuponnal már ellátott termékekhez NEM használható 
fel. A gyűjtőkartonban árusított termékeknél (pl. sör, üdítő, ásványvíz) a kedvezmény nem vehető igénybe a gyűjtőkartonra. A kiszolgálópultos és mérleg-
címkével ellátott termékekből a maximálisan vásárolható mennyiség 3 kg. A felhasznált kupon esetében a termék után SuperShop pont nem kerül felírásra.

2016. június 2-án Ön dönti el, 
mely 4 terméket vásárolja meg 
20% kedvezménnyel!

rózsakert bevásárlóközpont

Shopping day

2016. június 2., csütörtök

vásároljon nálunk nagy kedvezményekkel, 

és legyen vendégünk egy pohár hűsítő pezsgőre!


