
Pořadatelem je BILLA, spol. s  r. o. Pořadatel si vyhrazuje právo 
kdykoli změnit nabízené druhy výrobků, změnit pravidla této akce 
či akci zrušit. Právo na koupi výrobku dle pravidel této akce nelze 
vymáhat právní cestou ani nelze po pořadateli místo nich vymáhat 
finanční hotovost. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podávání 
nabídek, jde o  dokument určený výhradně k  marketingovým 
a  propagačním účelům. BILLA, spol. s  r. .o, si vyhrazuje právo na 
opravu případných tiskových či jiných podobných chyb.

Sbírejte nálepky za nákupy 
v BILLE a získejte produkty 
s motivy Harryho Pottera.

Nasbírejte dalších 10 nálepek a získejte produkty za ještě výhodnější ceny.
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20 nálepek
+ doplatek

JAK ZÍSKAT PRODUKTY S MOTIVY HARRYHO POTTERA?
1.  Za každých 250 Kč utracených v řetězci prodejen BILLA získáte u pokladny 1 nálepku.  

2.  Nasbírejte 10 nebo 20 nálepek a vyberte si produkt s motivy Harryho Pottera.

3.  Sbírací kartu předložte u pokladny, doplaťte odpovídající částku 
od 49,00 Kč do 599 Kč a produkt je váš.

4.  Nálepky obdržíte u pokladny v období 
od 27. 7. do 25. 10. 2022.

5.  Produkty si můžete vyzvednout v prodejnách 
BILLA až do 25. 10. 2022.
Produkty s motivy Harryho Pottera nelze koupit za běžnou cenu.
Více na www.billa.cz

SBÍREJTE NÁLEPKY A UDĚLEJTE RADOST SOBĚ NEBO SVÝM NEJMENŠÍM S PRODUKTY NA MOTIVY HARRYHO POTTERA.

Objevte
svět kouzel

Akce trvá od 27. 7. do 25. 10. 2022. 

Ušetřete 

až 8O %

WIZARDING WORLD characters, names and related 
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s22)



SKLÁDACÍ DEŠTNÍK HARRY POTTER
• Sice to není neviditelný plášť, ale před špatným počasím 

ochrání každého! Díky snadnému otevírání a zavírání 
budete chtít mít tento stylový deštník všude s sebou. 

• Obsahuje pouzdro a poutko pro jednoduché skladování. 
• Šetrné k životnímu prostředí: vyrobeno z recyklovaného 

polyesteru
• Rozměr ve složeném stavu: 27 × 5 cm

ZÁPISNÍK HARRY POTTER
• Zapisujte si vlastní kouzelné poznámky! S logem 

Harry Potter na každé stránce je snadné popustit 
uzdu své fantazii. 

• Elastické zavírání, lemované stránky a stuha na záložku. 
• Šetrné k životnímu prostředí: FSC papír
• Rozměry: 21×14×1,6 cm

TERMOLAHEV HARRY POTTER 0,5 l
• Hydratace je důležitá! Obzvlášť když je život 

plný magických dobrodružství! Tato přenosná 
termolahev udrží nápoje teplé i studené. 

• Šetrné k životnímu prostředí: 100% nerezová 
ocel. Snižuje spotřebu plastových lahví. 

BRAŠNA HARRY POTTER
• Do této prostorné a všestranné brašny se vejde 

opravdu vše, co zaneprázdněná kouzelnice nebo 
čaroděj potřebuje. Je dostatečně velká pro 
kouzelné hůlky a lahvičky s lektvary! 

• Je vybavena horním zapínáním na zip a klopou, 
aby byly věci v bezpečí. Vnitřní malá kapsička 
je ideální na drobnosti. Plně nastavitelný ramenní 
popruh s polstrováním. 

• Logo Harry Potter svítí ve tmě!
• Šetrné z životnímu prostředí: vyrobeno 

z recyklovaného polyesteru
• Rozměry: 36×30×10 cm

HRNEK ČERNÁ MAGIE SVÍTÍCÍ VE TMĚ
• Lord Voldemort, Smrtijedi nebo Nagini! Rozzařte každou tmu 

díky svítícímu hrnku.
• Na spodní straně objevíte zaklínadlo „Stupefy“, které se používá 

k omráčení protivníka.

HRNEK KOLEJE SVÍTÍCÍ VE TMĚ
• Nebelvír, Mrzimor, Zmijozel a Havraspár. Pijte i vy z hrnků 

slavných kolejí. 
• Na spodní straně objevíte zaklínadlo „Obliviate“, které se 

používá k vymazání něčích vzpomínek.

PROMĚŇOVACÍ HRNEK ZPÁTKY DO BRADAVIC
• Přeneste se přímo do magického světa díky obrázkům, 

které se promění po nalití teplého nápoje.
• Na spodní straně objevíte zaklínadlo „Expelliarmus“, 

které se používá k odzbrojení protivníka.

PROMĚŇOVACÍ HRNEK FAMFRPÁL 
• Hrnek pro všechny odrážeče i chytače, který promění své 

obrázky po nalití teplého nápoje.
• Na spodní straně objevíte zaklínadlo „Petrificus Totalus“, 

které se používá ke znehybnění protivníka.

BATOH HARRY POTTER
• Těšte se na začátek školního roku s tímto exkluzivním 

stylovým batohem. Má polstrované popruhy 
a praktickou přední kapsu pro další úložný prostor. 

• Logo Harry Potter svítí ve tmě!
• Šetří životní prostředí: vyrobeno z recyklovaného 

polyesteru
• Rozměry: 30 ×45 ×18 cm

Ušetřete až

80 %
20 nálepek + 49,00 Kč     
10 nálepek + 129,00 Kč

Ušetřete až

80 %
20 nálepek + 49,00 Kč     
10 nálepek + 129,00 Kč

Ušetřete až

80 %
20 nálepek + 49,00 Kč     
10 nálepek + 129,00 Kč

Ušetřete až

80 %
20 nálepek + 49,00 Kč     
10 nálepek + 129,00 Kč

Ušetřete až

62 %
20 nálepek + 149,00 Kč     
10 nálepek + 269,00 Kč

Ušetřete až

75 %
20 nálepek + 49,00 Kč     
10 nálepek + 99,00 Kč

Ušetřete až

70 %
20 nálepek + 149,00 Kč     
10 nálepek + 299,00 Kč

Ušetřete až

80 %
20 nálepek + 199,00 Kč     
10 nálepek + 399,00 Kč

Ušetřete až

66 %
20 nálepek + 399,00 Kč     
10 nálepek + 599,00 Kč




