
DO8080%%AŽAŽ

www.topshop.sk OC Zemplín 
Andreja Sládkoviča 5
071 01 Michalovce

0910 608 958

OTVÁRACIE ZĽAVY

Akcie a zľavy platia do 23.12.2018 alebo do vypredania zásob.

5.12.2018 od 9:00 hod. 
v OC Zemplín

OTVORENIE

PREDAJNE V MICHALOVCIACH

-50 -50 %% -20 %
NA 1 RIAD STONE LEGEND 

COPPERLUX
NA VŠETKY MATRACE DARČEK K NÁKUPU

�
Zľava sa nedá kombinovať s inými akciami.
Platí do 23.12.2018.

Zľava sa nedá kombinovať s inými akciami.
Platí do 23.12.2018.

Platí len po predložení kupónu.
Platí len 5.12.2018.



HLAVNÉ VÝHRY: 

1. cena
REVITALIZAČNÝ 
DOPLNKOVÝ MATRAC, 
80x190 cm

V HODNOTE 9980€ 

2. cena
NUTRIBULLET 12KS 
SET 600W

V HODNOTE 11990€

3. cena
SET PAPLÓNA (140x200 cm)

A VANKÚŠA (50x70 cm) 
HERO

V HODNOTE 100€

TOMBOLOVÝ  LÍSTOK  ZADARMO
Odovzdajte prosím na predajni.

*Výherca bude informovaný telefonicky.

REVITALIZAČNÝ DOPLNKOVÝ 

MATRAC

od 4990€
od 9980€

ZIMNÉ ČIŽMY
Dámske: 36-41

Pánske: 40-45

VAŠE KUPÓNY

ZAPOJTE SA DO TOMBOLY V TOP SHOP PREDAJNI 
V OC ZEMPLÍN A HRAJTE O VIAC AKO 20 CIEN. 

ŽREBOVANIE SA USKUTOČNÍ 13.12.2018!*-50%

4495€
8990€

-50%

od 2495€
od 4990€

HREJIVÝ SET

-50%

Cena platí pre 
rozmer 130x190 cm.

Cena platí pre 
rozmer 80x190 cm.

RODINNÝ PEKÁČ COPPERLUX

3490€
6980€

-50%
Receptár ”Gizkine 
dobroty” ako darček

MASÁŽNY PRÍSTROJ 

S VYHRIEVANÍM 2V1

2990€
5980€

-50%

1341€
2990€

MOP S ROZPRAŠOVAČOMMOP S ROZPRAŠOVAČOM

-55%



TOMBOLOVÝ  LÍSTOK
Meno a priezvisko*

Ulica a číslo domu*

Mesto a PSČ*

Telefón

Dátum narodenia

E-mail

Dátum

Podpis**

*Súhlasím so spracúvaním poskytnutých osobných údajov prevádzkovateľom STUDIO MO-
DERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35709596 v zmysle zákona č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”)
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smerni-
ca 95/46/ES, pre účely účasti v spotrebiteľskej súťaži. Tento súhlas udeľujem na dobu tr-
vania spotrebiteľskej súťaže a som si vedomý/á toho, že ho môžem kedykoľvek písomne
odvolať. Som si vedomý/á svojich práv podľa zákona, t. j. predovšetkým práva na prís-
tup k osobným údajom, na opravu, resp. doplnenie údajov, na výmaz údajov (byť zabud-
nutý), na prenositeľnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, na
obmedzenie spracovávania údajov, a práva podať návrh na začatie konania podľa zákona.

     **Súhlasím so spracúvaním poskytnutých osobných údajov prevádzkovateľom STUDIO MODER-
NA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35709596 v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) a nariadenia Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES pre marketingové účely, a na 
informovanie o dostupnosti produktov. Tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov odo dňa poskytnu-
tia a som si vedomý/á toho, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať. Som si vedomý/á svojich 
práv podľa zákona, t. j. predovšetkým práva na prístup k osobným údajom, na opravu, resp. doplne-
nie údajov, na výmaz údajov (byť zabudnutý), na prenositeľnosť údajov, vzniesť námietku proti spra-
covávaniu osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely pria-
meho marketingu, čo zahŕňa aj profi lovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu, na ob-
medzenie spracovávania údajov, práva nebyť predmetom automatizovaného individuálne-
ho rozhodovania, vrátane profi lovania, a práva podať návrh na začatie konania podľa zákona.
Pre uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na infolinke 02/59 220750 alebo na emailovej 
adrese zakaznicke.centrum@studio-moderna.com. Prípadne môžete kontaktovať našu poverenú 
zodpovednú osobu dpo.sk@studio-moderna.com. 

Súhlasím so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade 
so zákonom č. 147 /2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. *Poskytnutie osobných údajov je povinné pre účely kontaktovania výhercu 
spotrebiteľskej súťaže. **Poskytnutie osobných údajov pre marketingové účely je dobrovoľné.


