
Tankoljon fel
kedvezményekből
a sportos
életmódhoz!

Gyűjtsön össze 8 db matricát és vásárolja meg a sportos 
Diadora termékeket akár 75% kedvezménnyel!



A PROMÓCIÓ FELTÉTELEI

A matricagyűjtő füzetek ingyenesen elérhetők a magyarországi 
Auchan áruházak töltőállomásain 2015. szeptember 17-től. 
A matricák gyűjtése 2015. szeptember 17-től indul. Minden, 
a magyarországi Auchan töltőállomásokon történő vásárlás után 
4000 forintonként 1 db matrica adható.

8 db matrica összegyűjtésével vásárolhatók meg kedvezményes 
áron a gyűjtőfüzetben szereplő Diadora termékek. 
Ha a matricagyűjtő füzet betelik, kérjen újat az Auchan benzinkutaknál, 
hogy folytatni tudja a matricagyűjtést.

A magyarországi Auchan áruházakban legalább 32 000 Ft egy 
összegben történő vásárlás után a vásárló szintén jogosulttá válik 
a vásárlást igazoló blokk bemutatásával a gyűjtőfüzetben szereplő 
termékek kedvezményes áron történő megvásárlására. Egy, legalább 
32 000 Ft értékű, egyösszegű vásárlást igazoló blokk ellenében, 
1 db, a matricagyűjtő füzetben szereplő Diadora termék 
kedvezményes áron történő megvásárlására van lehetőség. 
Több blokk összevonása nem lehetséges. 

A matricagyűjtő füzetben szereplő termékek matrica nélkül is 
megvásárolhatók az Auchan áruházakban érvényes kiskereskedelmi 
áron.
 
Matricagyűjtési időszak: 2015. szeptember 17. és december 9.
között. Matricák beváltására 2015. szeptember 24-től 
2015. december 24-ig, illetve a készlet erejéig van lehetőség 
bármelyik Auchan áruházban.

Javasoljuk, hogy a matricákat folyamatosan váltsa be és ne halassza 
az akció végére a termékek megvásárlását.

A matricák csak az eredeti gyűjtőfüzetbe ragasztva fogadhatóak el.

A matricák készpénzre nem válthatók!



KEDVEZMÉNYES ÁRON MEGVÁSÁROLHATÓ 
DIADORA TERMÉKEK:

A Diadora az egyik vezető olasz sportruházati és sportszer 
márka, mely magában ötvözi a divatos megjelenést a legújabb 
fejlesztésekkel.

Több mint 60 éve áll világszerte a kiváló sporteredmények 
szolgálatában a minőség, kényelem és megjelenés terén.

lágszerte a kiváló sporteredmények 
 kényelem és megjelenés terén.

Sporttörölköző
Vékony, könnyű, puha pamut 
törölköző. Kiváló nedvszívó 
és gyorsan száradó anyagból. 
Minden fajta sporttevékenység 
tökéletes kiegészítője.

Fogyasztói ár: 3 999 Ft helyett
8 matrica + 1 499 Ft

KEDVEZMÉNY:
2 500 Ft

63%

Fürdőlepedő
Kiváló nedvszívó képességű, puha 
anyagból. Kis helyigénye miatt 
kitűnő választás utazáshoz is.

Fogyasztói ár: 8 999 Ft helyett
8 matrica + 2 999 Ft
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100% pamut, 
méret: 90 × 140 cm

100% pamut, 
méret: 53 × 90 cm

KEDVEZMÉNY:
6 000 Ft

67%



  40% pamut, 60% poliészter
méret: L/XL, XXL

Fogyasztói ár: 23 499 Ft helyett
8 matrica + 5 999 Ft

Fogyasztói ár: 23 499 Ft helyett
8 matrica + 6 499 Ft

Női kapucnis pulóver
Divatos, nőies szabású, elöl végig cipzáras, 
kapucnis pulóver, kontrasztos színű 
béléssel.  Vastag, mégis rugalmas 
mandzsetta és derékrész kialakítással. 

Férfi  kapucnis pulóver
Divatos, sportos szabású, végig 

cipzáras, kapucnis pulóver. 
Vastag, mégis rugalmas mandzsetta 

és derékrész kialakítással.
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KEDVEZMÉNY:
17 000 Ft

72%

KEDVEZMÉNY:
17 500 Ft

75%

  40% pamut, 60% poliészter
méret: S/M, M/L



Fogyasztói ár: 14 999 Ft helyett
8 matrica + 3 999 Ft

Női cipzáras polárpulóver
Puha, meleg polárpulóver a hűvös őszi-téli 
napokra. Divatos álgalléros szabás, 
kényelmes és praktikus oldalzsebekkel. 

Férfi , Női mikroszálas fürdőköpeny
Kényelmes viselet. Ideális fürdés, úszás után, vagy relaxációhoz. 

Könnyű és helytakarékos, így ideális utazáshoz is. Szuper 
nedvszívó és gyorsan száradó anyagból. A férfi  kék, 

a női fehér színben.

Sportpalack, 660 ml
Sportkupakkal ellátott palack, a kéz formájához 
illeszkedő markolata könnyed és kényelmes 
használatot biztosít. Fehér színben.
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KEDVEZMÉNY:
11 000 Ft

73%

Fogyasztói ár: 19 999 Ft helyett
8 matrica + 4 999 Ft

KEDVEZMÉNY:
15 000 Ft

75%

100% poliészter.
méret: S/M, M/L

100% poliészter
méret: L/XL, M/L

méret: 7,2 × 24 cm Kedvezményes ár: 999 Ft



Tankoljon az Auchan töltőállomásokon  2015. szeptember 
17.  és 2015. december 9. között. Minden elköltött 4000 Ft 
után 1 db matricát adunk Önnek.
 

Gyűjtsön össze 8 db matricát egy matricagyűjtő füzetbe 
és vásárolja meg kedvezményesen a matricagyűjtő füzetből 
kiválasztott termékek egyikét a kiskereskedelmi árhoz 
képest akár 75% kedvezménnyel.

Vásároljon egyszerre legalább 
32 000 Ft összegben 

az Auchan áruházakban!

Amennyiben 2015. szeptember 17. es 2015. december 
9. között legalább 32 000 Ft értékben, egy összegben 
vásárol az Auchan áruházakban, máris jogosult a Diadora 
kollekció egy termékének kedvezményes áron történő 
megvásárlására.

A Diadora kollekció termékei az Auchan áruházakban 
tekinthetők és vásárolhatók meg kedvezményesen a – 
matricagyűjtő füzet leadásával – az áruházak pénztárainál.

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ 
AKÁR 75% KEDVEZMÉNNYEL 

A MINŐSÉGI DIADORA TERMÉKEKHEZ?
Két lehetőség közül is választhat!

Tankoljon az Auchan töltőállomásokon 
és gyűjtse a matricákat!


