KeDv E s
GYe rE Kek

!

Tudtátok, hogy az IKEA-nál gyerekpénzért is vásárolhattok?

Peták, a takarékos agancsos
minden gyerek jó barátja!

A gyerekpénzt PETÁKNAK hívják, és csakis ti, 1 és 12 éves kor közötti gyerekek fizethettek
vele. PETÁKOT sehol nem lehet vásárolni, csak az IKEA áruházakban lehet szerezni.

HoG yA n
sZer E zHeT s Z
pE t Ák O t ?
Valahányszor eljössz az IKEA áruházakba a szüleiddel, a Gyerekjátszóban kapsz egy PETÁKOT
és egy pecsétet is a PETÁK füzetedbe. Egy nap csak egy pecsét kerülhet a füzetedbe.
Akkor is kaphatsz egy PETÁKOT, ha az IKEA éttermében gyerekmenüt vásároltok.
PETÁKOT ezen kívül különféle versenyeken, gyerekeknek szóló rendezvényeinken is nyerhetsz.

Hogyan lehet
PETÁKÉRT
vásárolni?
Egyszerűen. Ezen a szórólapon megtaláljátok az összegyűjtött PETÁKOKÉRT
vásárolható ajándékokat. Amint eldöntöttétek, melyiket szeretnétek, elindulhattok érte
az IKEA áruházba. Az összes ajándékot könnyen megtaláljátok az áruházban, hiszen
mindegyiken PETÁK, a takarékos agancsos árcédulája szerepel. A biztonság kedvéért
számoljátok meg, elég PETÁKOT gyűjtöttetek-e össze, hogy legyen mivel fizetni. ELŐRE
JELEZZÉTEK A PÉNZTÁRNÁL, HOGY PETÁKKAL SZERETNÉTEK FIZETNI! A fizetéskor
mutassátok fel a szülő IKEA FAMILY kártyáját. A földszinti Svéd Finomságok Boltjában
és a Bisztróban is fizethettek PETÁKKAL, ahol különleges finomságokkal várunk
benneteket. A 2018. szeptember 1-jétől gyűjtött PETÁKOKAT 2019. augusztus 31-ig
tudod beváltani áruházainkban.
Kedves Szülők!
Szeretnénk, ha a gyerekek is örömmel töltenék az időt az IKEA áruházakban, amikor
vásároltok. Válasszon gyermeked valamit a PETÁK kínálatból, vigyétek a kiválasztott
terméket a pénztárhoz és fizessétek ki. Kérjük, hogy fizetéskor mutassátok fel az IKEA Family
kártyátokat, hogy bővíthessük a PETÁKKAL vásárolható termékek és ajándékok körét.
PETÁK gyerekpénzzel kizárólag a Peták ajánlat termékeiért fizethettek.

Kedves Szülők! Kérjük, regisztráljátok gyermeketeket az IKEA FAMILY profilotokban,
és szerezzetek 5 PETÁKOT születésnapi ajándékként. És ez még nem minden! A gyerekpénz
mellett más meglepetés is vár a szülinaposra! A részleteket abban a születésnapi meghívóban
olvashatjátok, amit a jeles nap előtt küldünk. Gyere el hozzánk a szülinapodon, és ajándékokat
és PETÁKOT is kapsz! Legkésőbb a születésnapodat követő 1 hónapon belül várunk bármelyik
IKEA áruházba, és hozd magaddal a meghívót, amit küldtünk!

Gyerekeknek szóló ajánlatok
és rendezvények naptára
Havonta más és más játékos programmal és vetélkedővel várunk, amelyeken
szintén sok PETÁKOT szerezhetsz. Az aktuális gyerekprogramokat weboldalunkon
(IKEA-Family.hu) találod.

Feltételek
A IKEA gyermekklubban való részvételhez gyermekedet ingyenesen regisztrálhatod a klubba,
melynek feltételeiről az áruházak gyermekjátszóiban és honlapunkon tájékozódhatsz.
A kiadványban szereplő árak és feltételek 2019. március 1-jétől 2019. augusztus 31-ig
érvényesek. Bár gondosan ellenőriztük az árakat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely
számítási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatti árváltozásra és
egyéb módosításra. A PETÁK pénz csak a kiadványban szereplő termékekre váltható be és a
termékeket a készlet erejéig biztosítjuk. A meghirdetett gyermekfoglalkozások változtatásának
jogát fenntartjuk.

