Mi L é dE T i ,
viete, že v IKEA môžete nakupovať za detské peniaze?
Volajú sa LOSÍKY a môžete nimi platiť len vy – deti vo veku od 1 do 12 rokov.
LOSÍKY sa nedajú nikde kúpiť, získať ich môžete len u nás v obchodnom dome IKEA.

Kde všade môžete LOSÍKY získať?

Losík je kamarát všetkých detí!

Vždy, keď s rodičmi navštívite IKEA, dostanete v detskom kútiku pečiatku do Losíkovej knižky
a jedného LOSÍKA. V priebehu jedného dňa je možné získať len jednu pečiatku,
pri kúpe detského menu v Reštaurácii IKEA,
pri Losíkových podujatiach v obchodnom dome.
 ilí rodičia, zaregistrujte si dieťa do profilu IKEA FAMILY a získajte 5 LOSÍKOV ako darček
M
k jeho narodeninám. A to nie je zďaleka všetko! Pre vaše dieťa máme pripravených zopár ďalších
prekvapení. Viac sa dozviete v narodeninovom pozdrave, ktorý bude vášmu oslávencovi doručený
poštou pred narodeninami. Darčeky i detské peniaze LOSÍKY si vaše dieťa môže vyzdvihnúť v deň
svojich narodenín, no najneskôr do 1 mesiaca od dátumu narodenia, priamo v detskom kútiku
obchodného domu IKEA. Nezabudnite si priniesť so sebou narodeninový pozdrav!

Ako nakupovať
za LOSÍKY?
Je to veľmi jednoduché. V tomto letáku nájdete všetky výrobky, ktoré si za svoje LOSÍKY
môžete kúpiť. Výrobok, ktorý sa vám bude najviac páčiť, si môžete zobrať z príslušného
oddelenia IKEA a pri pokladni zaň zaplatíte LOSÍKMI. Výrobky nájdete veľmi jednoducho –
sú označené Losíkovou cenovkou. Predtým si však spočítajte, či máte dosť LOSÍKOV na
zaplatenie. PLATBU LOSÍKMI HLÁSTE VOPRED! Za LOSÍKY môžete nakupovať aj v našom
Obchodíku so švédskymi špecialitami a v Bistre pri východe z obchodného domu.
Milí rodičia, umožnite deťom, aby si užili zábavu z nakupovania v obchodnom dome IKEA.
Nechajte svoje deti vybrať si z Losíkovej ponuky, doniesť tovar k pokladni a zaplatiť zaň.
Prosím, preukážte sa pri pokladni svojou kartou IKEA FAMILY, aby sme mohli skontrolovať tovar
a darčeky pre vaše dieťa. LOSÍKMI je možné platiť len za výrobky z aktuálnej Losíkovej ponuky.
Detskými peniazmi môže platiť výlučne len dieťa mladšie ako 15 rokov, nie jeho rodičia.

