
Vejledning, vilkår og betingelser for deltagelse i kampagnen
1) Fra 22/9 - 2018  til og med 4/1 - 2019 vil du som kunde i Netto få et Nettomærke, for hver 40 kr. du handler for. Disse Nettomærker skal du sætte i et samlehæfte, 
som du kan hente i din Nettobutik. 2) Indløsning af fyldte hæfter kan ske i perioden 22/9 -2018 til og med 11/1 - 2019. 3) Samlehæfter, helt eller delvist fyldte, er 
til enhver tid kundens ansvar. Der påhviler ikke Netto noget ansvar i forhold til, at samlehæfter mistes eller på anden måde beskadiges. 4) Samlehæfter eller 
Nettomærker, som er ændrede, ulæselige, beskadigede, eller samlehæfter som ikke har 20 Nettomærker, vil blive afvist. 5) Nettomærker bærer i sig selv ingen 
værdi og kan ikke indløses til kontanter. 6) Nettomærkerne udleveres kun i forbindelse med den enkelte kasseekspedition. 7) Der tages forbehold for udsolgte 
varer. 8) Varer tages kun retur mod forevisning af bon, og der udbetales det betalte beløb samt 20 Nettomærker. 9) Ved reklamation tages forbehold for korrekt 
anvendelse af produktet. 10) Netto forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne kampagne, såfremt der måtte opstå omstændigheder, der måtte kræve dette.  
For spørgsmål kontakt kundeservice på kundeservice@netto.dk
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Vi giver dig 2 Nettomærker til at komme i gang på

Så nemt er det:

1

Når du handler i 
Netto kan du samle 

Nettomærker.

Saml 20 
Nettomærker 

og fyld 
samlehæftet.

2

For hver 40 kr. du
handler for, 

modtager du et 
Nettomærke
ved kassen.

4

Medbring dit fyldte 
samlehæfte, vælg dit 
stentøj fra KELTUM i 

Nettobutikken og spar op 
til 61% på varen, når du 

betaler ved kassen.

Køb for
80 kr. og få

Køb for
120 kr. og få

Køb for
40 kr. og få

I perioden fra 22. september 2018 til og med 4. januar 2019 får du et Nettomærke for 
hver 40 kr. du handler for i Netto. For hver 20 Nettomærker
du samler, sparer du op til 61% på den unikke stentøjsserie fra KELTUM.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange tallerkener, skåle og kopper 
fra KELTUM du kan samle Nettomærker til.
Nettomærker uddeles fra 22. september 2018 til og med 4. januar 2019.
Fyldte samlehæfter kan indløses til og med 11. januar 2019.
Nettomærker kan optjenes i alle Nettobutikker.
Læs mere på netto.dk/rabat

40.-

Vejledning, vilkår og betingelser for deltagelse i kampagnen

1) Fra 22/9 - 2018  til og med 4/1 - 2019 vil du som kunde i Netto få et Nettomærke, for hver 40 kr. du handler for. Disse Nettomærker skal du sætte i et samlehæfte, 

som du kan hente i din Nettobutik. 2) Indløsning af fyldte hæfter kan ske i perioden 22/9 -2018 til til og med 19/1 - 2019. 3) Samlehæfter, helt eller delvist fyldte, er 

til enhver tid kundens ansvar. Der påhviler ikke Netto noget ansvar i forhold til, at samlehæfter mistes eller på anden måde beskadiges. 4) Samlehæfter eller 

Nettomærker, som er ændrede, ulæselige, beskadigede, eller samlehæfter som ikke har 25 Nettomærker, vil blive afvist. 5) Nettomærker bærer i sig selv ingen 

værdi og kan ikke indløses til kontanter. 6) Nettomærkerne udleveres kun i forbindelse med den enkelte kasseekspedition. 7) Der tages forbehold for udsolgte 

varer. 8) Varer tages kun retur mod forvisning af bon, og der udbetales det betalte beløb samt 25 Nettomærker. 9) Ved reklamation tages forbehold for korrekt 

anvendelse af produktet. 10) Netto forbeholder sig retten til at tilbagekalde denne kampagne, såfremt der måtte opstå omstændigheder, der måtte kræve dette.  

Læs mere på netto.dk/rabat. For spørgsmål kontakt kundeservice på kundeservice@netto.dk
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Vi giver dig 2 Nettomærker til at komme i gang på

3

UNIKA 

STENTØJ 

TIL STÆRKE 

PRISER

Gælder fra 22. september 2018 til og med 4. januar 2019.
Fyldte samlehæfter kan indløses til og med 11. januar 2019.

Saml mærker, når du handler og få rabat 

KELTUM er en del af det traditionsrige, hollandske mærke, van Kempen & 
Begeer, som er kendt for at fremstile førsteklasses sølvbelagt bestik og 
kander. Varemærket blev oprettet i 1936 og er i dag en del af hollandsk 
kulturarv. Det smukke stentøj i serien har et tidsløst skandinavisk design, 
der kan forvandle ethvert måltid til en gastronomisk oplevelse. Nu har 
du en fantastisk mulighed for at købe denne unikke serie af stentøj til 
en uhørt lav pris, når du samler mærker i Netto. 

Serien består af tallerkener, skåle og kopper, som er fremstillet efter 
en speciel glaseringsmetode, der giver varierende farvenuancer. 
Ingen produkter er derfor fuldstændigt ens, men vil have deres 
helt eget specielle særpræg. Alle produkter 
tåler maskinopvask og mikroovn.

Det smukke stentøj kan anvendes til 
alle lejligheder. Fra festmiddage  
og hyggelige middage med 
vennerne til de daglige 
måltider med familien. 
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Spar op til

på stentøj  
fra KELTUM

61%
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Frokosttallerken
Blå eller grå. 23 cm. 2 stk. 
Pris uden mærker 189,95

Middagstallerken
Blå eller grå. 28 cm. 2 stk. 
Pris uden mærker 259,95

5995
+20 Nettomærker

7995
+20 Nettomærker 9995

+20 Nettomærker

Krus 
Blå eller grå. 250 ml. 2 stk.
Pris uden mærker 119,95

Skål 
Blå eller grå. 16 cm. 2 stk. 
Pris uden mærker 199,95

Serveringsfad 
Blå. 38 cm. Pr. stk.
Pris uden mærker 279,95

9995
+20 Nettomærker 12995

+20 Nettomærker

RABAT
50% 8995

+20 Nettomærker

Skål 
Blå eller grå. 10 cm. 3 stk. 
Pris uden mærker 179,95

RABAT
50%

RABAT
57%

RABAT
61%

RABAT
50%

RABAT
53%
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