PŘEDPLATNÉ

Každý nový
předplatitel získává

dárek

Milé čtenářky a čtenáři,
těší nás, že vás časopis Flóra zajímá. Pro ty, kdo si
objednají celoroční předplatné, jsme i tento měsíc připravili
kromě zajímavých a užitečných informací, které najdou
v časopise, také dárek. Získejte od nás vysoce kvalitní kuchařský
nůž od tradičního českého výrobce KDS Sedlčany.

Kuchařský nůž
ze špičkové
řady Trend
Vysoce kvalitní víceúčelový kuchařský nůž TREND 7“ (1017) s čepelí
o délce 17,5 centimetru konstrukčně vychází ze stále populárnějších nožů
Santoku, používaných v asijských kuchyních. Patří mezi nejoblíbenější
výrobky ze špičkové řady Trend, která se mimo jiné vyznačuje použitím
velmi kvalitní oceli, vysokou tvrdostí čepele a nýtovaným upevněním
čepele ke střence, které vylučuje její vylomení. Tento nůž je ideální pro
krájení masa, ryb nebo zeleniny.
Tradiční český výrobce kvalitních nožů KDS Sedlčany oslaví v tomto roce 65 let od svého založení.
Těžiště výroby společnosti spočívá v sortimentu kuchyňských a řeznických nožů a náčiní. Výrobní program
KDS je ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete prohlédnout
i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz.
Podmínky: Platí pouze pro objednané a zaplacené roční předplatné. Akce se vztahuje jen na nové předplatitele (nejdříve po šesti měsících od ukončení posledního předplatného)
v ČR, objednávku je třeba realizovat do 31. 3. 2016 a zaplatit do 11. 4. 2016 (při platbě přes SIPO do 15. 6. 2016); zaplacením se rozumí připsání částky na náš bankovní účet.
Po skončení akce vám zašleme dárek, v případě vyčerpání zásob obdržíte dárek náhradní.

předplatné tištěného časopisu

volejte zdarma 800 444 445

✿ Předplatné s dárkem platí pouze pro nové předplatitele tištěného časopisu.
roční předplatné měsíčníku za cenu 			
			

dvouleté předplatné měsíčníku za cenu + přístup do archivu elektronické verze časopisu zdarma

✿ Předplatné se slevou 15 %

430 Kč
775 Kč

pro držitele věrnostních karet Sphere a Carte

Pro předplatné se slevou 15 % není poskytován dárek

roční předplatné za							 365 Kč
658 Kč
dvouleté předplatné + archiv elektronické verze časopisu
E-mail:

SMS:

predplatne@provolnycas.cz

SMS podle vzoru zašlete na číslo 736 333 444, cena 1 SMS je dle vašeho tarifu.
VZOR: PFL_JAN_NOVAK_HLAVNI_33_Praha 3_13000_SLOZENKA (SIPO_
XXXXXX). Při platbě přes SIPO uveďte, prosím, spojovací číslo. (_= mezera)

Telefonicky:
800 444 445

Přes internet:
www.floranazahrade.cz

Písemně:
Časopisy pro volný čas, s. r. o.,
Táborská 5/979, 140 00 Praha 4

Předplatné jako dárek
Předplatné jako dárek si objednejte
na www.floranazahrade.cz
nebo na tel. čísle 800 444 445.
Dostanete dárkový certifikát.
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