
3 I 2023

Jaro
v rozpuku

od 6.3. do 2.4. 2023
Nabídka platí 

(10.-13. týden)
nebo do vyprodání zásob.



Uchovejte čerstvost z přírody 
Dokonalé podmínky na skladování vaší oblíbené zeleniny nebo ovoce.

Prima klima II 4,4 l, 2 ks
Hodí se na skladování zelí, salátu, květáku, 
cuket, lilku, broskví, rajčat, hroznů atd.
28,5 x 19 x 13,5 cm
SS231001

Univerzální škrabka, 2 ks
Úhel čepele je navržený tak,
aby nůž odlupoval tenkou vrstvu
a nedocházelo k plýtvání potravinami.
13,6 x 7,4 cm
SS231003

Sada Prima klima II:
Prima klima II 1,8 l nízká
28,5 x 19 x 7 cm
Prima klima II 1,8 l vysoká, 2 ks
19 x 14 x 13,5 cm
SS231002

1 285 Kč

1 340 Kč
445 Kč

2 190 Kč

2 235 Kč

890 Kč

Kupte 1 kus
a 2. kus získejte

jen za

190 Kč

UŠETŘÍTE 
895 Kč

Nádoby, které prodlouží 
dobu spotřeby ovoce  
a zeleniny až o 3 týdny.*

* Platí pro potraviny skladované v ledničce v nádobách Prima klima II při teplotě od 4 do 6 °C.

2
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za cenu



Všichni můžeme být hrdinové a zachránit planetu tím, 
že snížíme negativní dopady na přírodu, budeme recyklovat 
a změníme spotřebitelský přístup používání jednorázových 
plastů.

Oslavte s námi 22. března
Světový den vody

Sada voděnek:
Eco+ voděnka 500 ml
Voděnka II 750 ml
SS231004

Voděnka II 750 ml
PP231001

455 Kč

255 Kč

Za každou objednávku
v min. hodnotě 270 Kč

si můžete koupit
Voděnku II 750 ml
za speciální cenu.

Kupte si Sadu voděnek
a získejte Organizér na láhve a plechovky za:

25 Kč
SS231005

Kupte si Voděnku II 750 ml
a získejte Organizér na láhve a plechovky za:

25 Kč
SS231005

Organizér na láhve a plechovky
Praktické řešení, které umožní stohovat láhve  
nebo plechovky v lednici, na poličce, ve skříni,  
a tak zabrání jejich převracení.
17,2 x 11,7 x 1,7 cm
SS231005

Nezmeškejte
tuto super
nabídku!

NOVÁ BARVA



Kolumbus
Vejde se do něj 10 vajec, které ochrání 
při přepravě. Bezpečně je přenesete 
domů z trhu nebo obchodu a rovnou  
je můžete vložit do ledničky. 
25 x 11,1 x 8 cm 
SS231006

Kulaté ultimo 1,5 l
Nádoby mají vodotěsné víko a můžete 
je naskládat na sebe. Tato nápadná  
a všestranná miska vnese jaro  
do každé kuchyně.
Ø 20 x 7,5 cm 
SS231007

Utěrka na prach z recyklovaného 
mikrovlákna, 2 ks
Jedna strana utěrky má delší měkká 
vlákna na maximální zachycení prachu
a o něco kratší vlákna na druhé straně  
jsou určená k leštění.
35 x 30 cm
SS231008

620 Kč

400 Kč

NOVÝ VZOR

NOVÝ VZOR

Bez vnitřní vložky může sloužit 
jako nádoba na svačinu.

Nechybí vám ještě něco
na velikonoční stůl?

Velikonoční nabídka a nápady na dárky.

455 Kč
725 Kč

UŠETŘÍTE 
270 Kč

Křupavé sušenky pro každého. 

Nabídka platí do vyprodání zásob.

Nabídka platí
od 6.3. do 19.3. 2023.



Uvařte si více pokrmů v jeden den  
a zbytek týdne relaxujte

Sada Ultimo:
Ultimo 2,1 l  
16,4 x 12,4 x 15 cm
Ultimo 1,3 l 
16,4 x 12,4 x 10 cm
Nádoby s vodotěsným víkem,
které ochrání potraviny  
po dobu jejich skladování  
nebo při přepravě.
SS231009

Horká vlnka 1,5 l
Nádoba určená do mikrovlnek. 
Ventil na víku slouží k lepší 
distribuci tepla. Vypustí páru 
a rovnoměrně ohřeje obsah 
nádoby.
Ø 23,7 x 11,5 cm
SS231011

780 Kč

Uspořádejte párty tento měsíc,
získejte "Bonus za objednávku" 
a zkompletujte svou sadu.
Více informací najdete na straně 11.

960 Kč

890 Kč

1 605 Kč

1 310 Kč

UŠETŘÍTE 
645 Kč

UŠETŘÍTE 
420 Kč

STOJÍ TO ZA TO!
Nádobu Horkou vlnku můžete použít na zmrazování jídla připraveného předem.
Když nebudete mít čas na vaření, stačí nádobu vyjmout z mrazáku, vložit do mikrovlnky a ohřát.

Silikonová rukavice
Bez ní se neobejdete. 
Využijete ji při vyndavání horkých 
nádob z mikrovlnné nebo klasické 
trouby nebo při jejich přemisťování.
30,6 x 18,5 cm
SS231013

Horká vlnka II s rozdělovníkem 
Slouží na skladování jídla v ledničce,  
na přenos a servírování studeného 
pokrmu nebo jednoduše stiskněte 
ventil na víku a ohřejte si oběd  
v mikrovlnné troubě.
15,7 x 6,4 x 23,7 cm
SS231012

340 Kč
jednotlivě 

balené

*  Nabídka platí pro nové poradkyně, které se připojily k Tupperware v období od 6.3. do 2.4. 2023.  
Nové poradkyně ji mohou nabízet od 6.2. do 2.4. 2023. 

Nabídka platí pouze pro 
nové poradkyně.*

Servírovací ovál 4 l
Servírujte teplou zeleninu s horkou  
vodou ve spodní části nádoby.
33,5 x 22 x 11 cm
SS231010

995 Kč



x 1 x 10

Bonus za objednávku:
Za párty s obratem 3 240 Kč
a při sjednání nového termínu:
Ultimo 500 ml
16,4 x 12,4 x 5 cm
TG231001

Bonus pro hostitelku 1: 
Za párty s obratem 6 750 Kč
a při sjednání 2 nových termínů:
Uni barel 3 l  
Ø 14,8 x 28,6 cm
HG231001 
a Bonus za objednávku (TG231001)

Bonus pro hostitelku 2: 
Za párty s obratem 9 450 Kč
a při sjednání 2 nových termínů:
Uni barel 1,5 l  
Ø 12,4 x 18,1 cm
Uni barel 3 l  
HG231002
a Bonus za objednávku (TG231001)

Umění skladování potravinNAŠE DVEŘE
JSOU STÁLE
OTEVŘENÉ!

Jak začít?
Objednejte Tupperware výrobky
v min. hodnotě 1 620 Kč, řekněte ANO,
staňte se poradkyní a získejte zdarma
STARTOVACÍ SADU!

•  voděnka 500 ml
•  hrnek na kávu
• Katalog
• 10 letáků

Neustále hledáme 
motivované členy týmu 
s vášní pro pečení a vaření. 
Staňte se jedním z nás!

Výhody Tupperware poradkyně:
1. provize z prodeje
2. kvalifikace do soutěže na základě výše 

měsíčního obratu za různé úrovně aktivity
3. účast v 3-fázovém programu  

podpořená vzorkami výrobků

KROK 1
Kdy: 1. měsíc po přivítání
Jak: objednejte výrobky v min. hodnotě 4 320 Kč
Co získáte: min. 993 Kč z nabízené 23% slevy 
+ možnost koupit si Malý diplomat II za speciální cenu.

Malý diplomat II
prodejní cena: 715 Kč
OB231001

KROKY 2 & 3
Buďte v kontaktu se svojí poradkyní  
a dozvíte se více. 

*  Poradkyně, které se účastní uvítacího programu  
si mohou koupit pouze jeden Malý diplomat II.

Platí pouze
pro nové

poradkyně.

340 Kč

speciální odměny a nabídka pouze pro vás.
Milé HOSTITELKY,



Oživte krásné vzpomínky  
nad domácím jídlem

Sada Zázračných mís:
1. Zázračná mísa 1,75 l
Ø 21,7 x 10,5 cm
2. Eco+ zázračná mísa 1 l
Ø 19 x 9,4 cm
SS231014

725 Kč

Jeden z našich nejprodávanějších legendárních výrobků  
od roku 1946: Zázračná mísa

2. 

1. 

Autorská práva k publikaci jsou majetkem společnosti Tupperware. Tato publikace ani žádné její části nesmí být  
bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti reprodukovány nebo jinak užívány jakýmikoliv prostředky, 
včetně používání názvů, loga a vyobrazení výrobků pro reklamní či jiné účely. Právo na změnu barvy nebo tvaru 
výrobku, úpravy a tiskové chyby vyhrazeno. Barvy na obrázcích se mohou lišit od skutečných barev výrobků. Dekorace 
a potraviny nejsou zahrnuty v ceně výrobku. Tato akce je určena pro veřejnost. Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH  
a rozumějí se jako doporučené. Tupperware Czech Republic spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5, 150 00
©2023, Tupperware. Všechna práva vyhrazena. Tupperware známka je majetkem Dart Industries Inc.

Milá(ý),  

dovolte mi, abych Vás pozvala na naši párty Tupperware, která se bude konat u hostitelky: 

 

v                                                                                       kdy  

od                                                                                    hodin. Těšíme se na Vás.

Vaše poradkyně / Váš poradce Tupperware 

Vaše poradkyně / Váš poradce: 

Telefon:

www.facebook.com/tupperwarehomecee www.instagram.com/tupperwareinceewww.tupperware.cz


