Mi L é dĚ T i ,
víte, že v IKEA můžete nakupovat za dětské penízky?
Jmenují se ŠKUDLÍKY a můžete jimi platit jenom vy – malé děti ve věku od 1 do 12 let.
Nedají se nikde koupit, můžete je pouze získat u nás v IKEA.

Jak můžete ŠKUDLÍKY získat?

Los Škudlík je kamarád všech dětí!

Pokaždé, když s rodiči navštívíte IKEA, dostanete v dětském koutku razítko do Škudlíkovy
knížky a jeden ŠKUDLÍK. V jeden den můžete získat pouze jedno razítko.
Další ŠKUDLÍK můžete získat při zakoupení dětského menu v restauraci IKEA.
ŠKUDLÍKY rozdáváme také jako odměny na řadě dětských akcí.
Milí rodiče, zapište své dítě do svého profilu IKEA FAMILY a dostanete 5 ŠKUDLÍKŮ jako
dárek k jeho narozeninám. A to ještě není všechno – kromě ŠKUDLÍKŮ máme připravené i další
narozeninové dárky. Více informací se dozvíte z narozeninové pozvánky, kterou vašemu malému
oslavenci pošleme poštou. Dárky i dětské peníze si dítě může vyzvednout přímo v dětském
koutku IKEA v den jeho narozenin, maximálně však do jednoho měsíce ode dne narozenin.
Nezapomeňte si přinést s sebou narozeninovou pozvánku.

Jak nakupovat
za ŠKUDLÍKY?
Je to jednoduché. V tomto letáku najdete všechny výrobky, které si za své ŠKUDLÍKY
můžete koupit. Jakmile budete mít jasno, který chcete, vydejte se pro něj do IKEA. Všechny
výrobky v obchodním domě snadno najdete – jsou označené Škudlíkovou cenovkou. Pro jistotu
si předem spočítejte, zda máte dost ŠKUDLÍKŮ, abyste měly u pokladny čím zaplatit. PLATBU
ŠKUDLÍKY HLASTE PŘEDEM! Za ŠKUDLÍKY můžete nakupovat také v oddělení se švédskými
specialitami i v bistru v přízemí za pokladnami.
Milí rodiče, umožněte dětem užít si zábavu z nakupování v IKEA. Nechte své děti vybrat si
ze Škudlíkovy nabídky, donést zboží k pokladně a tam za něj zaplatit. PŘI PLATBĚ ŠKUDLÍKY
MUSÍ BÝT VŽDY PŘÍTOMNO DÍTĚ. Penízky ŠKUDLÍKY lze platit pouze za zboží z této
Škudlíkovy nabídky. ŠKUDLÍKY můžete uplatnit nejpozději do dovršení 15 let věku dítěte.

