
Vejledning, vilkår og betingelser for deltagelse i kampagnen
1) Fra 23/3 - 2019  til og med 12/7 - 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 23/3 -2019 til og med 19/7 - 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.  
Ved spørgsmål, kontakt kundeservice på kundeservice@netto.dk

Champagneglas 4 stk. 
 Pris uden mærker 375,-

90.-
+20 Nettomærker

RABAT
76%

Spar op til

82%
på vivo glas 
og tilbehør

SMAGFULDE 
GLAS TIL 

STÆRKE PRISERvivo er et livsstilsbrand under Villeroy & Boch Group. Glasserien 
kombinerer den velkendte Villeroy & Boch-kvalitet med funktionelt design 
til hverdagsbrug. Nu har du en fantastisk mulighed for at købe denne fine 
glasserie til en uhørt lav pris, når du samler mærker i Netto.

vivo er skabt til at fejre de små ting i hverdagen og minde os om at fejre 
venskabet og dele kærligheden til den gode mad. En manifestation på at 
køkkenet eller spisebordet ikke bare er steder vi spiser, men steder vi er 
sammen og slapper af.

Smukke glas til daglig brug
Når du føler den tynde, delikate kant fra krystalglassene, fornemmer du 
straks kvaliteten. De klare og funklende glas er ikke bare smukke, men 
også stærke og derfor særdeles velegnet til daglig brug.

Villeroy & Boch Group
vivo er et brand under Villeroy & Boch Group, der blev grundlagt tilbage 
i 1748 og i dag er kendt verden over for sin høje kvalitet inden for 
bordservice. 

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 
dine glas fra vivo i 

Nettobutikken og spar op 
til 82% 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 23. marts 2019 til og med 12. juli 2019 får du et Nettomærke for hver 40 kr. 
du handler for i Netto. For hver 20 Nettomærker du samler, sparer du op til 82% på 
den unikke glasserie fra vivo.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange glas fra vivo du kan samle 
Nettomærker til.
Nettomærker uddeles fra 23. marts 2019 til og med 12. juli 2019.
Fyldte samlehæfter kan indløses til og med 19. juli 2019.
Nettomærker kan optjenes i alle Nettobutikker.
Læs mere på netto.dk/rabat

40.-

Vejledning, vilkår og betingelser for deltagelse i kampagnen

1) Fra 23/3 - 2019  til og med 12/7 - 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 23/3 -2019 til og med 19/7 - 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.  

Ved spørgsmål, kontakt kundeservice på kundeservice@netto.dk

Champagneglas 4 stk. 

 Pris uden mærker 375,-

90.-
+20 Nettomærker

RABAT76%
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Vi giver dig 2 Nettomærker til at komme i gang på
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Gælder fra lørdag den 23. marts 2019 til fredag den 12. juli 2019
Fyldte samlehæfter kan indløses til og med fredag den 19. juli 2019

Saml mærker når du handler, og få rabat 

GRATIS
GRATIS
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Longdrinkglas 4 stk. 
Pris uden mærker 325,-

60.-
+20 Nettomærker

Drinkglas 4 stk. 
Pris uden mærker 325,-

60.-
+20 Nettomærker

RABAT
82%

RABAT
82%

Hvidvinsglas 4 stk. 
Pris uden mærker 375,-

90.-
+20 Nettomærker

RABAT
76%

Vandkaraffel 1,1 l
Pris uden mærker 200,-

99.-
+20 Nettomærker

Sommeliersæt 3 dele
Pris uden mærker 700,-

275.-
+20 Nettomærker

Vinkøler
Pris uden mærker 375,-

150.-
+20 Nettomærker

RABAT
51%

RABAT
61%

RABAT
60%

Rødvinsglas 4 stk. 
Pris uden mærker 375,-

90.-
+20 Nettomærker

RABAT
76%

Termoglas 350 ml
2 stk. 
Pris uden mærker 200,-

70.-
+20 Nettomærker

Termoglas 250 ml
2 stk. 
Pris uden mærker 190,-

60.-
+20 Nettomærker

Termoglas 180 ml
2 stk. 
Pris uden mærker 180,-

50.-
+20 Nettomærker

RABAT
65%

RABAT
68%

RABAT
72%
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