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Jar
v rozpuku

od 6.3. do 2.4. 2023 
Ponuka platí

(10.-13. týždeň) 
alebo do vypredania zásob.



Nádoby, ktoré predĺžia 
dobu spotreby ovocia  
a zeleniny až o 3 týždne.*

* Platí pre potraviny skladované v chladničke v nádobách Prima klima II pri teplote od 4-6 °C.



Uchovajte čerstvosť z prírody 
Dokonalé podmienky na skladovanie vašej obľúbenej zeleniny alebo ovocia.

Prima klima II 4,4 l, 2 ks
Hodí sa na skladovanie kapusty, šalátu, 
karfiolu, cukiet, baklažánu, broskýň, 
paradajok, hrozna a pod.
28,5 x 19 x 13,5 cm
SS231001

Univerzálna škrabka, 2 ks
Uhol čepele je navrhnutý tak,
aby nôž odlupoval tenkú vrstvu 
a nedochádzalo k plytvaniu potravín.
13,6 x 7,4 cm
SS231003

47,50 €

49,50 €
17,50 €

81,00 €

88,50 €

35,00 €

Kúpte 1 kus
a 2. kus získajte

len za 

7,00 €

UŠETRÍTE 
39,00 €

2
1

za cenu

Súprava Prima klima II:
Prima klima II 1,8 l nízka
28,5 x 19 x 7 cm
Prima klima II 1,8 l vysoká, 2 ks
19 x 14 x 13,5 cm
SS231002



Všetci môžeme byť hrdinovia
a zachrániť planétu tým,  
že znížime negatívne dopady na prírodu,
budeme recyklovať a zmeníme 
spotrebitel’ský prístup používania 
jednorazových plastov.



Oslávte s nami 22. marca
Svetový deň vody 

Súprava vodičiek:
Eco+ vodička 500 ml
Vodička II 750 ml
SS231004

Vodička II 750 ml
PP231001

16,90 €

9,50 €

Za každú objednávku
v minim. hodnote 10,00 €

si môžete kúpiť
Vodičku II 750 ml
za špeciálnu cenu.

Kúpte si Súpravu vodičiek 
a získajte Organizátor fliaš a plechoviek za

1,00 €
SS231005

Kúpte si Vodičku II 750 ml  
a získajte Organizátor fliaš a plechoviek za

1,00 €
SS231005

Organizátor fliaš a plechoviek
Praktické riešenie, ktoré umožní stohovať fľaše  
alebo plechovky v chladničke, na poličke, v skrini,  
a tak zabráni ich prevracaniu.
17,2 x 11,7 x 1,7 cm
SS231005

Nezmeškajte
túto super

ponuku!

NOVÁ FARBA



Kolumbus
Zmestí sa do neho 10 vajíčok,  
ktoré ochráni pri preprave. Bezpečne ich 
prenesiete domov z trhu alebo obchodu
a rovno ich môžete vložiť do chladničky.
25 x 11,1 x 8 cm 
SS231006

22,90 €

NOVÝ VZOR

Bez vnútornej vložky 
môže slúžiť ako nádoba 
na desiatu.

Ponuka platí 
od 6.3. do 19.3. 2023.



Guľaté ultimo 1,5 l 
Nádoby majú vodotesné veko a dajú 
sa naskladať na seba. Tento nápadný 
a všestranný dizajn vnesie jar  
do každej kuchyne.
Ø 20 x 7,5 cm 
SS231007

Utierka na prach z recyklovaného 
mikrovlákna, 2 ks
Jedna strana utierky má dlhšie mäkké 
vlákna na maximálne zachytenie prachu 
a o niečo kratší vlas na druhej strane  
je určený na leštenie.
35 x 30 cm
SS231008

14,90 €

NOVÝ VZOR

Nechýba vám ešte niečo 
na vel'konočný stôl?

Veľkonočná ponuka a nápady na darčeky.

16,90 €
26,90 €

UŠETRÍTE 
10,00 €

Chrumkavé sušienky pre každého.

Ponuka platí do vypredania zásob.



Súprava Ultimo:
Ultimo 2,1 l  
16,4 x 12,4 x 15 cm
Ultimo 1,3 l  
16,4 x 12,4 x 10 cm
Nádoby s vodotesným vekom, 
ktoré ochránia potraviny  
po dobu ich skladovania
či pri preprave.
SS231009

28,90 €

Usporiadajte párty tento mesiac,
získajte "Bonus za objednávku"  
a skompletizujte svoju súpravu.
Viac informácií nájdete na strane 11.

Horúca vlnka II s rozdeľovníkom 
Slúži na skladovanie jedla  
v chladničke, na prenos  
a servírovanie studeného pokrmu 
alebo jednoducho stlačte ventil 
na veku a ohrejte si obed  
v mikrovlnnej rúre. 
15,7 x 6,4 x 23,7 cm
SS231012

12,50 €

*  Ponuka platí pre nové poradkyne, ktoré sa pripojili k Tupperware v období od 6.2. do 2.4. 2023. 
Nové poradkyne ju môžu ponúkať od 6.3. do 2.4. 2023.

Ponuka platí len pre nové poradkyne.*

jednotlivo
balené



Uvarte si viac pokrmov v jeden deň  
a zvyšok týždňa relaxujte

Horúca vlnka 1,5 l
Nádoba určená do mikrovlniek. 
Ventil na veku slúži k lepšej 
distribúcii tepla. Šikovne 
vypustí paru a rovnomerne 
ohreje obsah nádoby.
Ø 23,7 x 11,5 cm
SS231011

35,50 €

32,90 €

59,50 €

48,50 €

UŠETRÍTE 
24,00 €

UŠETRÍTE 
15,60 €

STOJÍ TO ZA TO!
Nádobu Horúcu vlnku® môžete použiť na zmrazovanie jedla pripraveného vopred.
Keď nebudete mať čas na varenie, stačí nádobu vybrať z mrazničky, vložiť do mikrovlnky a ohriať.

Silikónová rukavica
Bez nej sa nezaobídete.
Využijete ju pri vyberaní horúcich nádob 
z mikrovlnnej alebo klasickej rúry 
alebo pri ich premiestňovaní. 
30,6 x 18,5 cm
SS231013

Servírovací ovál 4 l
Servírujte teplú zeleninu s horúcou vodou  
v spodnej časti nádoby.
33,5 x 22 x 11 cm
SS231010

36,90 €



x 1 x 10

12,50 €

Malý diplomat II
OB231001
Predajná cena: 27,50 €

Neustále hl’adáme 
motivovaných členov tímu  
s vášňou pre pečenie a varenie. 
Staňte sa jedným z nás!

Výhody Tupperware poradkyne:
1. provízia z predaja
2.  kvalifikácia do dsúťaže na základe výšky 

mesačného obratu za rôzne úrovne aktivity
3.  účasť v 3-fázovom programe  

podporená vzorkami výrobkov

KROK 2 & 3

KROK 1
Kedy: 1. mesiac po privítaní
Ako: objednajte výrobky v minim. hodnote 160,00 €
Čo získate: minim. 36,00 € z ponúknutej 23 % zľavy  
+ možnosť kúpiť si Malý diplomat II za špeciálnu cenu.

Buďte v kontakte so svojou poradkyňou  
a dozviete sa viac.

*  Poradkyne, ktoré sa účastnia uvítacieho programu,  
si môžu kúpiť iba jeden Malý diplomat II.

Platí len
pre nové

poradkyne!

NAŠE DVERE
SÚ STÁLE
OTVORENÉ!
Ako začať?
Objednajte Tupperware výrobky  
v minim. hodnote 60,00 €, povedzte 
ÁNO, staňte sa poradkyňou a získajte 
zadarmo ŠTARTOVACIU SÚPRAVU.

•  vodička 500 ml
•  hrnček na kávu
• Katalóg
• 10 letákov



Bonus za objednávku:
Za párty s obratom 120,00 €
a pri zjednaní nového termínu:
Ultimo 500 ml
16,4 x 12,4 x 5 cm
TG231001

Bonus pre hostiteľku 1: 
Za párty s obratom 250,00 €
a pri zjednaní 2 nových termínov:
Uni barel 3 l  
Ø 14,8 x 28,6 cm
HG231001 
a Bonus za objednávku (TG231001)

Bonus pre hostiteľku 2: 
Za párty s obratom 350,00 €
a pri zjednaní 2 nových termínov:
Uni barel 1,5 l  
Ø 12,4 x 18,1 cm
Uni barel 3 l  
HG231002
a Bonus za objednávku (TG231001)

Umenie skladovania potravín

Kedy: 1. mesiac po privítaní
Ako: objednajte výrobky v minim. hodnote 160,00 €
Čo získate: minim. 36,00 € z ponúknutej 23 % zľavy  
+ možnosť kúpiť si Malý diplomat II za špeciálnu cenu.

špeciálne odmeny a ponuka iba pre vás.
Milé HOSTITEĽKY,



Oživte krásne spomienky  
nad domácim jedlom

Súprava Zázračných mís:
1. Zázračná misa 1,75 l
Ø 21,7 x 10,5 cm
2. Eco+ zázračná misa 1 l
Ø 19 x 9,4 cm
SS231014

26,90 €

Jeden z našich najpredávanejších legendárnych výrobkov 
od roku 1946: Zázračná misa

2. 

1. 

Milá(ý),  

dovoľte mi, aby som Vás pozvala na našu párty Tupperware, ktorá sa bude konať u hostiteľky:
 
v                                                                                       kedy  
od                                                                                    hodiny. Tešíme sa na Vás. 

Vaša poradkyňa / Váš poradca Tupperware 

Vaša poradkyňa / Váš poradca: 

Telefón:

Autorské práva k publikácii sú majetkom spoločnosti Tupperware. Táto publikácia, ani žiadne jej časti, nesmú byť bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu spoločnosti reprodukované alebo inak používané akýmikoľvek prostriedkami, vrátane používania názvov,  
loga a vyobrazení výrobkov na reklamné alebo iné účely. Právo na zmenu farby alebo tvaru výrobku, úpravy a tlačové chyby vyhradené. 
Farby na obrázkoch sa môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Dekorácie a potraviny nie sú zahrnuté v cene výrobku. Táto akcia  
je určená pre verejnosť. Ceny sú uvedené vrátane platnej DPH a rozumejú sa ako odporučené. Zoznam distribučných centier nájdete  
na www.tupperware.sk.
Tupperware Czech Republic spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5, 150 00
© 2023, Tupperware. Všetky práva vyhradené. Tupperware známka je majetkom Dart Industries Inc.
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