
Strânge punctele bonus în perioada 3 noiembrie 2021 - 11 ianuarie 2022. 

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

Folosind Cardul PENNY. obții un număr dublu de puncte bonus.

Poți aduna puncte suplimentare cumpărând produse aflate 
în promoțiile săptămânale.

Poți folosi punctele bonus pentru cumpărarea produselor
în perioada 3 noiembrie 2021 - 25 ianuarie 2022.

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

Card

Cum se colecționează?

număr dublu de puncte. 2 x
puncte bonus

Cu cardul PENNY ai

Promoție valabilă în limita stocului disponibil, în perioada 03.11.2021 – 25.01.2022.54321

Ia-ți noua colecție de 7 caserole termorezistente 
din sticlă ideale pentru meniul săptămânii.

Bucură-te de prospețimea 
meselor planificate. 

Prin această campanie te alături, împreună cu PENNY și Organizația Salvați Copiii, 
cauzei nobile ,,Pune o porție în plus la masă” menită să ajute copiii din centrele 
educaționale Salvați Copiii să aibă o viață mai bună.  
Cumpăra una sau mai multe caserole și o parte din banii obținuți din vânzări se va 
transforma într-o masă caldă zilnică timp de 2 luni pentru 100 de copii care fac parte 
din centrele educaționale ale Organizației Salvați Copiii, din Timișoara.

Pune o porție în plus la masă

Economisim bani, nu dragosteRegulamentul campaniei pe penny.ro

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



Fie că le bagi la cuptor, la cuptorul cu microunde, că le folosești pentru salate sau doar 
pentru depozitarea ingredientelor preferate, noua ta colecție de 7 caserole din sticlă 
te va ajuta să îți planifici mesele săptămânale și să te bucuri de prospețimea lor. 

Prețurile nu includ TVA.

1 l

13.99 lei
preț standard 27.98 lei

CASEROLĂ DREPTUNGHIULARĂ

5 puncte bonus +

7.99 lei
preț standard 15.98 lei

CASEROLĂ DREPTUNGHIULARĂ

5 puncte bonus +

0,62 l

CASEROLĂ DREPTUNGHIULARĂ

20.99 lei
preț standard 41.98 lei

5 puncte bonus +

2,2 l

10.99 lei
preț standard 21.98 lei

5 puncte bonus +

CASEROLĂ DREPTUNGHIULARĂ

1,45 l

CASEROLĂ ROTUNDĂ

16.99 lei
preț standard 33.98 lei

5 puncte bonus +

CASEROLĂ ROTUNDĂ

10.99 lei
preț standard 21.98 lei

5 puncte bonus +

CASEROLĂ ROTUNDĂ

7.99 lei
preț standard 15.98 lei

5 puncte bonus +

1,75 l

0,95 l

0,65 l

pot fi
depozitate

în congelator

sunt rezistente
la cuptor până

la 450°C

se pot folosi
la cuptorul

cu microunde

pot fi spălate
la mașina de
spălat vase

nu conțin
BPA


