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*Platí pouze po předložení tohoto kuponu a potvrzení o registraci škodní 
události. Kromě zboží značky JOOP, Tempur, Austroflex, Esprit, Hülsta 
Now a Grüne Linie. Platí do 31.12.2010. Slevy není možné kumulovat.

*Platí pouze po předložení tohoto kuponu a potvrzení o registraci škodní 
události. Kromě zboží značky JOOP, Tempur, Austroflex, Hülsta, Hülsta 

Now, Grüne Linie a Blogg. Slevy není možné kumulovat.  
Platí do 31.12.2010.

*Platí pouze po předložení tohoto kuponu a potvrzení o registraci škodní 
události. Platí do 31.12.2010. Slevy není možné kumulovat.

na  
Váš nákup!*

na  
nábytek!*

na všechny 
služby!*

FiNaNcováNí FiNaNcováNí

RPSN: 11,3%. Při výši úvěru 30.000,- Kč, výši splátky 1.149,- Kč a délce splácení 30 měsíců (při datu uzavření smlouvy 01.08.2010,  
datu první splátky 01.09.2010 a se splatností všech dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15.10.2010).

Na výběr máte dva druhy splácení:   1. splatit celý úvěr bez navýšení do termínu 9. splátky – RPSN 0 %.     2. Splácet úvěr po dobu 
36 měsíců – RPSN: 29,1%. Při výši úvěru 30.000,-  Kč, výši splátky 1.218,- Kč a délce splácení 36 měsíců (při datu uzavření smlouvy 

01.08.2010, datu první splátky 01.09.2010 a se splatností všech dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15.10. 2010).
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v hotovosti

navýšení

jednoduše na splátky

kika Čestlice, Pražská 135, 251 01 Čestlice; kika Letňany, Obchodní centrum Letňany, Veselská 709, 199 00 Praha; kika Plzeň, Písecká 1090/10, 326 00 Plzeň - Černice;  
kika Brno, Olympia Brno, U Dálnice 777, 664 42 Modřice u Brna; kika Cash&Carry Olomouc, Kafkova 17, 779 00 Olomouc; kika Cash&Carry Liberec, Nákupní zóna Sever, K Bauhausu 609, 460 11 Liberec.

V Praze dne 14. června 2010

OKAMŽITÁ POMOC PO POVODNI

Vážené dámy a pánové,

Českou republiku zasáhly v uplynulých dnech zničující povodně, a proto se 

společnost Kika Nábytek s.r.o.

rozhodla nabídnout okamžitou pomoc postiženým domácnostem!  
Všem, kterým voda poškodila zařízení domu, poskytne kika

20% slevu na nákup & 50% slevu na všechny služby & 30% slevu na nábytek 
& speciální nabídku financování

v každém obchodním domě kika po předložení níže uvedených kuponů a potvrzení  
o registraci škodní události od pojišťovny. Slevy platí do 31.12.2010.

Touto akcí chce kika pomoci lidem v postižených oblastech.  
Naším přáním je rychle a nebyrokraticky pomáhat.

S přátelským pozdravem

Ředitel společnosti Kika Nábytek s.r.o.  
pro Českou a Slovenskou republiku
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