PLATNÉ

Každý nový předplatitel získává

DÁREK

Tábornický
NŮŽ
Praktický pomocník
pro každého, kdo tráví
rád volný čas aktivně, pod
širým nebem. Tábornický nůž
vydrží díky robustnímu provedení čepele z kvalitní nerezové oceli
a odolné plastové střence opravdu hodně. Rozsah využití tohoto
nože je velmi široký a při jeho nošení určitě oceníte i koženkové
pouzdro na opasek, se kterým se dodává.
Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český
výrobce, od jehož vzniku uběhlo již více než 65 let. Těžiště jeho
výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních kuchyňských
a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem
širší a vybere si v něm skutečně každý.

KDS Sedlčany
Sedlecká 570
264 01 Sedlčany
tel.: 318 841 911
e-mail: obchod@kds.cz
www.kds.cz

Kompletní sortiment si můžete prohlédnout i zakoupit
v e-shopu na www.kds.cz.
Podmínky: akce se vztahuje pouze na nové předplatitele tištěného časopisu (nejdříve po 6 měsících od ukončení posledního předplatného) v ČR a SR, objednávku
je třeba realizovat do 29. 5. 2017 a zaplatit do 8. 6. 2017 (při platbě přes SIPO do 15. 8. 2017); zaplacením se rozumí připsání částky na náš bankovní účet. Po
skončení akce vám zašleme dárek. V případě vyčerpání zásob obdržíte náhradní dárek.

PŘEDPLATNÉ TIŠTĚNÉHO ČASOPISU

VOLEJTE ZDARMA 800 444 445

Předplatné s dárkem platí pouze pro nové předplatitele tištěného časopisu.
roční předplatné měsíčníku za cenu
572 Kč
dvouleté předplatné měsíčníku za cenu + archiv elektronické verze časopisu
999 Kč
Předplatné se slevou 15 %

pro držitele věrnostních karet Sphere a Carte

pro předplatné se slevou 15 % není poskytován dárek

roční předplatné
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: PCH_JAN_NOVAK_HLAVNI_33_ Praha 3_13000_SLOZENKA/EMAILEM
(_ = mezera). Při platbě přes SIPO uveďte, prosím, spojovací číslo.

Telefonicky:
800 444 445

Přes internet:
www.chatar-chalupar.cz

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

Předplatné do zahraničí:

486 Kč
849 Kč

PŘEDPLATNÉ
JAKO DÁREK
Předplatné jako dárek si objednejte
na www.chatar-chalupar.cz
nebo na tel. čísle 800 444 445.
Dostanete dárkový certifikát.

SR: Magnet Press Slovakia, s.r.o., P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel.: 00421 267 201 931, fax: 00421 267 201 910, e-mail: predplatne@press.sk, www.press.sk
Cena ročního předplatného je 28,30 €.
Ostatní státy: MediaCall, s.r.o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, tel.: +420 532 165 165, e-mail: export@mediacall.cz, www.zahranicnitisk.com

