
Zbieraj punkty i kupuj aż 
Akcja trwa od 9.11.2020 do 31.01.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Rób zakupy, zbieraj punkty i kupuj 
najwyższej jakości kolekcję naczyń 

kuchennych marki BANQUET.



 

Naczynia Grazia zostały wykonane z kutego aluminium i wykończone 
3-warstwową nieprzywieralną powłoką ILAG ULTIMATE Swiss Techno-
logy, co zapewnia idealne przygotowanie wszelkiego rodzaju potraw 
bez przypalania. Naczynia mogą być używane na wszystkich typach 
płyt grzewczych (również indukcyjnych) oraz myte w zmywarce.

cena regularna

159,99
cena z rabatem 50%

79,99

cena regularna

99,99
cena z rabatem 50%

49,99

cena z rabatem 50%

od 39,99

cena z rabatem 50%

od 59,99

Patelnia GRAZIA 

średnica 20 cm
średnica 24 cm
średnica 28 cm

cena 
regularna

79,99
99,99
119,99

cena 
z rabatem 50%

39,99
49,99
59,99

Garnek GRAZIA 

średnica 20 cm
średnica 24 cm

cena 
regularna

119,99
159,99

cena 
z rabatem 50%

59,99
79,99

cena regularna

79,99
cena z rabatem 50%

39,99

cena regularna

119,99
cena z rabatem 50%

59,99

Rondel GRAZIA ø 16 cm,

Patelnia Paella GRAZIA ø 28 cm, 
ze szklaną pokrywą

Patelnia do naleśników ALIVIA 
ø 26 cm

Czajnik ADVANTAGE 
2,7 l, nierdzewny

ze szklaną
pokrywą

ze szklaną
pokrywą



 
 

soft-touch
rękojeści 
i uchwyty

pełne dno 
indukcyjne

3-warstwowa
 nieprzywierająca 

powłoka

cena regularna

199,99
cena z rabatem 50%

99,99

2 poziomy ciśnienia

Aroma Knob System 
do dozowania płynnych 
przypraw, wina czy oliwy

Szybkowar IMPRESSE obj. 5 l
• wykonany ze stali nierdzewnej
• zawór bezpieczeństwa
• do wszystkich typów kuchenek, również indukcyjnych

Brytfanna Advantage 40x22x16,5cm
z pokrywą i aroma gałką

cena regularna

479,99
cena z rabatem 50%

239,99

ze szklaną
pokrywą



Pełny regulamin akcji i jej szczegóły znajdziesz na stronie internetowej www.topaz24.pl

20 zł
=

1 punkt 

KUPONY AKCJI BANQUET 

Jak i kiedy zbierać punkty:
• za każde zakupy zrobione między 9.11.2020 a 17.01.2021 

o wartości minimum 20 zł, dostaniesz 1 punkt; od 18.01.2021 
do 31.01.2021 możesz jeszcze wymienić uzbierane punkty 
na rabat na wybrany produkt BANQUET

• jeśli zrobisz zakupy za 40 zł, dostaniesz 2 punkty, za zakupy 
200-złotowe dostaniesz 10 punktów

• punkty przylep na kuponie znajdującym się poniżej

Skąd wziąć punkty:
• punkty dostaniesz od kasjera i sam/a przykleisz je na kuponie

• otrzymanie punktów jest możliwe tylko w momencie  
płacenia za zakupy przy kasie – osoby, które przyjdą 
z paragonem po odejściu od kasy, nie otrzymają naklejek 
z punktami

Kiedy można kupić produkty z akcji:
• produkty BANQUET możesz kupić od 9.11.2020 

do 31.01.2021lub do wyczerpania zapasów

• kupon, na którym znajduje się 5 punktów, oddajesz przy 
kasie i płacisz połowę ceny za wybraną patelnię, garnek, 
rondel, brytfannę czy szybkowar marki Banquet. Pamiętaj, 
by oddać kasjerowi kupon zanim zacznie skanować towar!

• jeśli zebrałeś/aś np. 10 punktów możesz kupić 2 wybrane 
artykuły z 50% zniżką

• produkty Banquet możesz kupić w czasie trwania promocji, 
nie biorąc udziału w akcji, ale wtedy zapłacisz za nie 100% 
ceny (pełną cenę)

Pokochaj swoją kuchnię na nowo!
Zbierz 5 punktów i kup jeden z prezentowanych produktów 

aż 50% TANIEJ!

Zbierz 5 punktów i kup wybrany produkt 
BANQUET z 50% rabatem.

Uzbierane punkty można wykorzystać 
w terminie od 9.11.2020 do 31.01.2021.

Zbierz 5 punktów i kup wybrany produkt 
BANQUET z 50% rabatem.

Uzbierane punkty można wykorzystać 
w terminie od 9.11.2020 do 31.01.2021.

Zbierz 5 punktów i kup wybrany produkt 
BANQUET z 50% rabatem.

Uzbierane punkty można wykorzystać 
w terminie od 9.11.2020 do 31.01.2021.

1

4

2

3

5

1

4

2

3

5

1

4

2

3

5

Jak wziąć udział w promocji?
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