
Obdarujte najbližších

12 I 2021

alebo do vypredania zásob.

(49.-52. týždeň)

od 29.11. do 26.12. 2021
Ponuka platí



Pri používaní oceníte ich dizajn i výkon

Súprava Ultra pro 5,7 l:
1. Ultra pro veko 1,2 l
36,6 x 26,6 x 3,9 cm
2. Ultra pro nádoba 5,7 l
36,6 x 26,6 x 11,8 cm
SS214901

Ergologics vývrtka
16 x 8,1 x 4,2 cm
SS214902

89,50 €

27,90 €

162,00 €

32,00 €

41,90 €

1.

2.

2.

UŠETRÍTE 
14,00 €

Aj spomienky majú 
chuť a vôňu.  

Na niektoré jedlá
sa nezabúda.

Dvojnásobne pohodlné
uchopenie nádob.

Silikónová stierka úzka
SS214905
11,50 €   7,90 €

Silikónová rukavica, 2 ks
30,6 x 18,5 cm
SS214903

49,90 €
77,80 €

UŠETRÍTE 
27,90 €

SLÁVNOSTNÁ PRÍLEŽITOSŤ NA OTVÁRANIE 
DOBRÉHO VÍNA PRÁVE NASTALA.

Kúpte nádobu
Ultra pro 5,7 l

a získajte veko 1,2 l
ako darček!

Súprava pomocníkov:
1. Mini strúhadlo
28 x 5,8 x 1,7 cm 
2. Silikónová stierka úzka
28 x 2,5 cm
SS214904

20,50 €

1.

Kúpte
Mini strúhadlo

a získajte 
Silikónovú  

stierku úzku
ako darček!

Pristrúhať trochu syra?
Bez problémov.

V nádobe nezostane ani kúsok.

Vychutnajte si KÚZLO prestretého  
vianočného stola



Výrobky na celý život
Vyskúšajte v nich pripraviť recept na tortičky.  

Uvidíte, že bleskovo zmiznú z taniera. 

TÁ SPRÁVNA VEĽKOSŤ
NA PRÍPRAVU OBĽÚBENÝCH
RODINNÝCH RECEPTOV.

JAHODOVÉ 
TORTIČKY
Doba prípravy: 10 min.
Doba pečenia: 18 min. na 180 °C

INGREDIENCIE NA 6 TORTIČIEK:
• 1/2 šálky nakrájaných jahôd
• 3 lyžice rastlinného oleja
• Kôra a šťava z 1 citróna
• 1 pohár hladkej múky
• 1/2 šálky krupicového cukru
• 1 lyžička sódy bikarbóny
• 1/2 lyžičky kypriaceho prášku do pečiva
• 1/2 lyžičky soli

PRÍPRAVA:
1. Predhrejte rúru na 180 °C. Položte Silikónovú 
formu tortičky na studenú mriežku z rúry  
a odložte ju bokom.
2. Jahody rozmixujte v Supersonic šéfovi. 
Pridajte olej, citrónovú šťavu a kôru.  
V Mise ultimátum 2 l zmiešajte zvyšné 
prísady. Jahodovú zmes nalejte do misy  
so suchými ingredienciami a miešajte,  
kým sa nevytvorí kompaktné cesto. 
3. Cesto rovnomerne rozdeľte do dutín formy 
a pečte 15-18 minút. Podávajte ozdobené 
polevou podľa vlastnej voľby alebo bez nej.

Misa ultimátum 6 l
Ø 25,39 x 13,33 cm
SS214906

Silikónová forma tortičky
29,8 x 19,4 cm / 6 x 115 ml
SS214907

19,50 €

19,90 €

27,50 €

30,90 €

UŠETRÍTE 
8,00 €

UŠETRÍTE 
11,00 €

Otáčací podnos
Ø 40,2 x 4,3 cm
SS214908

25,50 €

JE URČENÝ NA ZDOBENIE
KOLÁČOV A TORT,
ALE I NA SERVÍROVANIE.

Tortičky z formy 
ľahko vyberiete.



Súprava Krištáľových mís:
1. Krištáľová misa 1,1 l
2. Krištáľová misa 2,1 l
3. Krištáľová misa 3,5 l
SS214909

Krištáľová misa plochá 2 l
SS214910

44,90 €

19,90 €

STÔL PLNÝ 
ELEGANCIE.

SO SPRÁVNYM
SERVÍROVACÍM RIADOM
MÔŽETE OSLAVOVAŤ
KAŽDÝ DEŇ.

NOVINKA 

Súprava termosiek:
Termoska 520 ml
Termoska 520 ml
Celá termoska: Ø 7,5 x 24,9 cm
Pohár: Ø 6,7 x 6,7 cm
SS214911

1. Na studené nápoje
Najlepší výsledok dosiahnete,
ak termosku vypláchnete
studenou vodou. Nalejte do nej
studený nápoj a podľa chuti
pridajte kocky ľadu. Termosku uzavrite.

2. Na teplé nápoje
Ak máte v termoske príliš 
horúci nápoj, prelejte ho 
najskôr do pohára. Nepite 
priamo z termosky.

69,90 €

Prežite slávnostný čas
s rodinou okolo sviatočne
prestretého stola.

Nová termoska obsahuje
integrovaný pohár na pitie, 
takže si môžete na vašich 
cestách vychutnať 
obľúbené nápoje pripravené 
v pohodlí domova.

1. 

2. 

3. 

NOVÁ
FARBA

ATRAKTÍVNE 
SERVÍROVANIE

Skvelý tip na darček

TIP: Do termosky nalejte nápoj tak teplý, 
ako ho chcete piť.



©Disney

NOVÝ
VZOR

Chlebníček Olaf
PP214901

4,00 €

Súprava Ľadové kráľovstvo:
1. Bingo Ľadové kráľovstvo 1,25 l
ø 13 x 15,5 cm 
2. Pohárik Ľadové kráľovstvo 330 ml
SS214914

14,50 €

©Disney Visit www.disney.com/frozen

©Disney Visit www.disney.com/frozen

Už nevyhodíte ani omrvinku
Ideálne misky na uskladnenie zvyškov jedla. 

12,50 €
Svieži skladník II 375 ml, 3 ks
SS214912

Čerstvosť,  
ktorá vydrží.

NA OBČERSTVENIE
PRE MALÉ I VEĽKÉ SLEČNY.

MAGICKÝ DARČEK,
KTORÝ NADCHNE VAŠE RATOLESTI.

Za každú objednávku
v minim. hodnote 10,00 €

si môžete kúpiť
Chlebníček Olaf

za špeciálnu cenu!

9,90 €

Obedár s rozdeľovníkom - princezné
350 ml, 240 ml / 21,6 x 14,3 x 4,2 cm
SS214913

VAŠE DETI 
BUDÚ RADI OBJAVOVAŤ,
ČO MAJÚ NA DESIATU.



Bonus za termín
Za párty s obratom 110,00 €
a pri zjednaní nového termínu:
Misa ultimátum 1 l
TG214901

Bonus pre hostiteľku 1
Za párty s obratom 220,00 €  
a pri zjednaní 2 nových termínov:
1. Misa ultimátum 1 l
2. Misa ultimátum 2 l
HG214901
a Bonus za termín
(TG214901  
ALEBO 50 % zľava
na 1 katalógový výrobok)

Bonus pre hostiteľku 2
Za párty s obratom 330,00 €  
a pri zjednaní 2 nových termínov:
1. Misa ultimátum 1 l
2. Misa ultimátum 2 l
3. Misa ultimátum 3,5 l
4. Ochranné veko
HG214902
a Bonus za termín
(TG214901  
ALEBO 50 % zľava
na 1 katalógový výrobok)

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

4. 

21,90 €

Supersonic tornádo
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
Predajná cena: 49,90 €
OB211901

x 1 x 10

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

NAŠE DVERE
SÚ STÁLE
OTVORENÉ!
Ako začať?
Objednajte Tupperware výrobky  
v minim. hodnote 50,00 €, povedzte ÁNO, 
staňte sa poradkyňou a získajte zadarmo 
ŠTARTOVACIU SÚPRAVU!

• Hitparáda 1 l
• Univerzálna škrabka
• Nákupná taška
• Katalóg
• 10 letákov

Výhody Tupperware poradkyne:
1. provízia z predaja
2.  kvalifikácia do súťaží o odmeny  

na základe výšky obratu
3.  účasť v 3-fázovom programe  

pre nové poradkyne podporená vzorkami výrobkov  
a bezplatnými školeniami

KROK 2 & 3

KROK 1
Kedy: 2.-5. týždeň po privítaní
Ako: objednajte výrobky v minim. hodnote 160,00 €
Čo získate: minim. 36,80 € z ponúknutej 23 % zľavy  
+ možnosť kúpiť si Supersonic tornádo za špeciálnu cenu!

Buďte v kontakte so svojou poradkyňou  
a dozviete sa viac.

*  Poradkyne, ktoré sa účastnia uvítacieho programu,  
si môžu kúpiť iba jedno Supersonic tornádo.

Platí len
pre nové

poradkyne!

špeciálne darčeky a ponuka iba pre vás.
O TS ,E ’T LH KI Y



Súprava Nádob s vianočným motívom:
Nádoba 1,4 l
Nádoba 2,1 l
SS214915

24,90 €

Nalaďte sa vianočne!  
Je to najkrajšie obdobie v roku.

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
© 2021. Tupperware. Všetky práva vyhradené. Tupperware známka je majetkom Dart Industries Inc.

www.facebook.com/tupperwarehomeceewww.tupperware.sk www.instagram.com/tupperwareincee


