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Regulamentul campaniei pe penny.ro

Taloanele modificate, corectate, lipite, deformate, fotocopiate, deteriorate
sau care nu au punctele bonus corespunzătoare nu vor fi acceptate.

1 2 3 4 5

Cum se colecționează?
Strânge punctele bonus în perioada 25 noiembrie 2020 - 
9 februarie 2021. 

Primești câte un punct bonus pentru fiecare 20 lei cheltuiți 
pe un bon fiscal.

Folosind Cardul PENNY. se dublează numărul de puncte 
bonus primite pentru valoarea fiecărui bon.

Poți aduna puncte suplimentare cumpărând produse aflate 
în promoțiile săptămânale.

Punctele bonus pot fi folosite pentru cumpărarea produselor
în perioada 25 noiembrie 2020 - 23 februarie 2021.

Completează talonul și poți achiziționa seturile din campanie
 la prețuri cu 50% mai mici față de prețul standard.%

Card

Seturile PENNY fac din fiecare masă 
un motiv de joacă. 

Seturile de masă PENNY vor fi pentru copilul tău cel mai prețuit tovarăș de 
joacă, fie că se bucură de ele acasă, în mașină sau în parc. În plus, jocurile 
cu figurină, planșă și zar vor încinge atmosfera și vor da o miză fiecărei 

reprize de joacă. 

Suntem atenți la sănătatea 
copilului tău.

Recipientele conținute de seturile de masă PENNY sunt fabricate din 
tritan, un material asemănător sticlei, ce nu conține BPA (Bisfenol A), 
ftalați sau alte substanțe nocive. Recipientele sunt rezistente la șocuri, 
nu rețin sau transmit gustul sau mirosul și sunt reutilizabile și reciclabile. 



pahar 350 ml
cu capac 
linguriță
pion joc

planșă+zar

SET CADOU:

MARTIN URSUL POLAR
DUO SET 

sticlă din tritan
500ml +

caserola 1l

DUO SET:E atât de ușor să colecționezi!

Preț standard: 39,98 Lei/buc 

20 lei cheltuiți = 1 punct bonus

puncte
bonus5 +19,99 Lei PLĂTEȘTI CU50%MAI PUȚIN DECÂT

PREȚUL STANDARD

ST
RÂNGE 5 PUNCTE

BO N U S

MINNIE SET CADOU 

PLUTO SET CADOU 

DONALD SET CADOU 

ANA SET CADOU ELSA SET CADOU 

 SVEN SET CADOU OLAF SET CADOU 

MICKEY SET CADOU 

FROZEN II DUO SET

MICKEY ȘI MINNIE
DUO SET 

 

SPIDER MAN
DUO SET 

Prețurile includ TVA
.


