
Zaplatíte 
len 14,96 EUR.

•
Obdržíte darček 

v hodnote 26,22 EUR.

•
Poštovné a balné 

zadarmo.

TáTo ponuka plaTí do  4. 6. 2015 (dáTum pripísania plaTby na účeT). 
objednávajTe mailom na predplatne@slposta.sk, s uvedením mena a adresy, alebo vyplňTe 

objednávací formulár na www.versamedia.sk, sekcia „predplatné“. 
predplaTné si môžeTe objednať aj formou sms na čísle 7005 v Tvare: 

pred_mZ_kontaktne UdaJe. (cena späTnej sms je 0,20 € s dpH.)

Objednajte 
si pREdplatné na Rok lEn za 14,96 EUR

A DOSTANETE daRČeK 



darček získa každý predplatiteľ, ktorý si objedná a uhradí ročné predplatné do 4. 6. 2015 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet slovenskej pošty, a. s.). na základe tejto úhrady vydavateľstvo 
Versa Media pošle darček všetkým predplatiteľom do 2 mesiacov od dátumu úhrady. akcia platí do vyčerpania zásob a nevzťahuje sa na predplatné do zahraničia. V prípade vyčerpania zásob si Versa 
Media vyhradzuje právo na zmenu darčeka. V prípade neprevzatia nie je Versa Media povinná zasielať darček opätovne. odoslaním údajov dáva predplatiteľ spoločnosti Versa Media, s. r. o., súhlas 
na spracovanie poskytnutých údajov na marketingové účely. tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami 
uvedenými na stránkach www.versamedia.sk. predplatiteľ, ktorý neuhradí predplatné do dátumu splatnosti prvej vystavenej faktúry, stráca nárok na vecnú cenu (darček) k predplatnému.

www.nivea.sk

•  Ľahký zdokonaľujúci 
krém Cellular Perfect 
Skin pleť rozžiari a vďaka 
enkapsulovaným pigmentom, 
ktoré sa po aplikácii 
prispôsobia farbe pleti, kryje 
jej nedokonalosti, zjednocuje 
vzhľad a zjemňuje póry.

balíčEk kozMEtiky NIVEA CEllUlAR PERfECt SkIN

A DOSTANETE daRČeK 
v hodnote  

26,22 eUr
PRIRodzENE RozžIARENá  
A mlAdIStVá PlEť!
túžite po nádhernej pleti? prizvite si na pomoc odborníkov 
– rad niVEa Cellular perfect skin pre ženy 35+. Vďaka 
špeciálnemu ošetrujúcemu komplexu okamžite zlepšuje 
vzhľad pleti, vyhladzuje nedokonalosti, redukuje 
pigmentové škvrny a vrásky a dodáva pleti žiarivý vzhľad.

•  Intenzívna nočná 
starostlivosť Cellular 
Perfect Skin je vhodná 
pre pleť s farebnými 
nedokonalosťami, 
znižuje výskyt 
pigmentových škvŕn 
a redukuje vrásky.


