
Predplatné na rok
iba za 15,95 €

•
Doručíme vám každé číslo  

až do schránky

•
Poštovné a balné 

zadarmo

Darček získa každý predplatiteľ, ktorý si objedná a uhradí ročné predplatné do 25. 5. 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. Zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na stránkach www.versamedia.sk. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 
Predplatiteľ, ktorý neuhradí predplatné do dátumu splatnosti prvej vystavenej faktúry, stráca nárok na vecnú cenu (darček) k predplatnému.

PredPlaťte si svoj obľúbený časoPis ešte dnes!

Volajte 02/54 41 81 02
Jednoducho zavolajte svoje osobné údaje a info o požadovanom predplatnom a periodiku, 
alebo odfaxujte objednávkový kupón na  číslo 02/54 41 99 06.

Pošlite predplatiteľskú SMS na číslo 7005
Predplatné si môžete objednať i formou SMS v tvare: PRED(medzera)FOOD(medzera)kontaktné 
údaje. SMS posielajte na číslo 7005, cena spätnej SMS je 0,20 € s DPH.

Predplaťte si bezpečne on-line
Pošlite svoju objednávku mailom na predplatne@slposta.sk, alebo na 
www.versamedia.sk v sekcii „predplatné“. Uveďte svoje meno a doručovaciu adresu.

Vyplnený kupón pošlite poštou
na adresu: Slovenská pošta, a. s., SPT, Uzbecká 4,  P. O. Box 164, 820 14 Bratislava

 ÁNO! Objednávam si ročné predplatné časopisu F.O.O.D.
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Spôsob platby   poštová poukážka
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PREDPLATNÉ + DARČEk  
a získajte Darček oD sPoločnosti ManUFaktÚra PreDPlaťte si časoPis F.o.o.D. na jeDen rok

neváhajte! táto ponuka platí len 
do 25. 5. 2015

limitovaná edícia malina – Vaša malinová radosť
Spríjemnite si tohtoročné teplé mesiace s novou osviežujúcou limitovanou edíciou, inšpirovanou romantickými 

prázdninovými spomienkami na lesné výpravy za sladkými a voňavými malinami.

V hodnote 

23,35€
balíček obsahuje
●  osviežujúci sprchový gél 

s výťažkami z malín, olív 
a obilných klíčkov

●  zvláčňujúce telové mlieko 
s malinovým a mandľovým 
olejom

●  ochranný krém na ruky 
s malinovým a hroznovým 
olejom

●  Výživný balzam na pery 
s malinovým olejom 
a bambuckým maslom


