
Strânge punctele bonus în perioada 10 august – 18 octombrie 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 10 august - 1 noiembrie 2022.

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

Card

54321

Împreună dăruim mai mult 
celor care au puțin.
Alătură-te și tu acestei campanii, prin care PENNY și 
Banca pentru Alimente din regiunea ta îi ajută pe cei 
aflați în nevoie, donând produse alimentare 
organizației care are în grijă persoane vulnerabile. 

Cum se colecționează?

Mâncărurile bune 
se fac cu dragoste
Dar și cu seturile de gătit potrivite. Strânge punctele bonus și ia acasă seturile 

Berlinger Haus la un preț special.

Campanie valabilă în limita stocului disponibil, în perioada 10.08. - 18.10.2022. Regulament disponibil pe penny.ro

5

2 PUNCTE
BONUSx

Regulamentul campaniei pe penny.ro

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

Economisim bani, nu dragoste
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79,99lei

Preț întreg 159,98 lei
PUNCTE 
BONUS 

+
5 

OALĂ CU DOUĂ CAPACE

  • diametru 24 cm
  • cu capac de sticlă
  • cu capac de plastic “Smart Lid”

79,99lei

Preț întreg 159,98 lei
PUNCTE 
BONUS 

+
5 

TAVĂ DE COPT

  • dimensiune 32,5 x 20,7 x 11 cm
  • cu capac de sticlă

44,99lei

Preț întreg 89,98 lei
PUNCTE 
BONUS 

+
5 

SET DE TĂVI

  • tavă pentru friptură 40 x28,5 cm 
  • formă de tort rotundă 24 x6,8 cm

75,99lei

Preț întreg151,98 lei
PUNCTE 
BONUS 

+
5 
CRATIȚĂ CU CAPAC

  • diametru 28 cm
  • cu capac de sticlă

44,99lei

Preț întreg 89,98 lei
PUNCTE 
BONUS 

+
5 

TIGAIE ADÂNCĂ

  • diametru 24 cm
  • cu capac de plastic “Smart Lid”

74,99lei

Preț întreg 149,98 lei
PUNCTE 
BONUS 

+
5 

TIGAIE GRILL

  • dimensiune 28 cm x 28 cm
  • cu capac de sticlă

54,99lei

Preț întreg 109,98 lei
PUNCTE 
BONUS 

+
5 

TIGAIE WOK

  • diametru 28 cm

5
Produsele din colecția  Berlinger Haus  sunt acoperite cu 3 straturi de titan, sunt dotate 
cu mânere “stay-cool” din oțel inoxidabil și pot fi folosite inclusiv pe plită cu inducție. 
Capacele “Smart Lid”, special destinate seturilor Berlinger Haus, oferă o etanșare 
perfectă, reducând astfel mobilitatea bacteriilor ce provoacă mirosuri neplăcute, și 
ajută la optimizarea spațiului.

34,99lei

Preț întreg 69,98 lei
PUNCTE 
BONUS 

+
5 

TIGAIE PENTRU CLĂTITE

  • diametru 25 cm


