
Sleva je poskytována za body za nákupy v prodejnách Penny Market. Body za své nákupy 
můžete získat od 21. 4. do 22. 6. 2022. Získané body lze uplatnit od 21. 4. do 29. 6. 2022. 
Akce platí do vyprodání a vydání zásob v jednotlivých prodejnách Penny Market.  
Fotografie je pouze ilustrativní. Podrobná pravidla na www.penny.cz.

Jak získat dinosauří plyšáky?
•    Sbírejte body za nákupy v PENNY. 200 Kč nákupu = 1 bod.

•  Body nalepujte do vyznačených polí na této kartičce.

•   Po nasbírání a nalepení všech deseti bodů si  
ze stojanu vyberte plyšáka.

•   Na pokladně odevzdejte tuto vyplněnou kartičku  
a vybraného plyšáka získáte za zvýhodněnou cenu.

•   Plná cena plyšáka je 299 Kč.
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Plyšák za 79,90 Kč



Body za své nákupy můžete získat do 22. 6. 2022.

73% sleva
jen za

10 bodů

Dinosauří
parta.

Sbírejte hezky česky



Tyranosaurus 
rex byl hrozivý 

predátor se skvělým 
čichem, zrakem  

a zuby dlouhými  
až 30 cm. 

Allosaurus 
byl sice veliký, 
ale když chtěl 

dopadnout ještě 
větší kořist, lovil  

ve smečce.

Stegosaura 
bylo možné 

poznat podle štítů 
na zádech a metrových 

trnů na ocase,  
kterými se bránil  
          predátorům.

Brontosaurus 
patřil k největším 

tvorům, co kdy 
kráčeli po Zemi –  

vážil jako 16 
osobních aut. 

Dinosauří parta.
Vydejte se s námi poznat pravěké dinosaury!



Pteranodon se svými 
obrovskými křídly 

zvládl urazit vzdálenost 
odpovídající polovině 

obvodu Země za 
pouhých 10 dní.

Edafosaurus uměl 
používat plachtu na 

zádech k ovlivňování 
svojí teploty.

Triceratops 
měl na hlavě štít 

a mohutné rohy, díky 
kterým si na něj jen tak 

někdo netroufl.

Parasaurolophus 
komunikoval skrze 

svůj hřeben na hlavě 
bučivými zvuky  

a měl díky němu  
i výborný čich.

200 Kč nákupu = 1 bod
10 bodů = plyšák za 79,90 Kč

Cena plyšáka bez bodů = 299 Kč


