LISTA PRODUKTÓW MORE&MORE ZA 1 ZŁ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AKCJI MAZDA MORE & MORE – PRODUKT MORE&MORE”.
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ROBOT ODKURZAJĄCY IROBOT ROOMBA® 680
o szacunkowej wartości rynkowej 2099 zł brutto.*
Robot odkurzający iRobot Roomba® pozwoli zachować w domu czystość każdego dnia. Dzięki inteligentnej nawigacji iAdapt oraz systemowi czujników
niezawodne porusza się po pomieszczeniu: nawiguje wokół mebli i przy ścianach, omija przeszkody, nie spada ze schodów i innych uskoków. Automatycznie
wraca do stacji dokującej, by się naładować.
iRobot Roomba® posiada trójstopniowy system sprzątania z wirującą szczoteczką boczną, która z łatwością usuwa kurz,
brud, sierść zwierząt i inne zabrudzenia. Jest łatwy w obsłudze. Harmonogram jego pracy można ustawić
na 7 dni w tygodniu.
Dane techniczne:

Zawartość zestawu:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

wymiary: 33,5 cm x 9,3 cm
waga: 3,57 kg
czas ładowania: 3 godziny
typ filtra: AeroVac
czas pracy: 60 minut
akumulator litowo-jonowy
wielkość pojemnika na brud: 0,6l

iRobot® Roomba® 680
stacja dokująca
przewód
wirtualna ściana Dual Mode (2
baterie AA dołączone)
• 1 dodatkowy filtr
• Instrukcja użytkownika i Szybki start

* Akcja „Mazda More & More – Produkt More & More” obejmuje łącznie 50 wskazanych robotów odkurzających iRobot Roomba®.
Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów na stronie internetowej www.produkt-more-more.pl
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KAWA WYBRANA DLA MAZDY Z EKSPRESEM DELONGHI
o szacowanej wartości rynkowej 1600 zł brutto.*
Zapraszamy do Kissaten, czyli do japońskiej herbaciarni, w której Japończycy piją bardzo dużo… kawy. Nie każdy bowiem wie, że Japonia jest czwartym na
świecie importerem kawy, a czarny napój symbolizuje nowoczesny styl życia mieszkańców tego kraju.
Poczuj ducha japońskiej kawiarni delektując się wybraną specjalnie dla Klientów Mazdy kawą Alturo Lavado, którą wyróżnia doskonale zrównoważony smak
z nutą miodu i wiśni. Kompaktowy ekspres DeLonghi ECAM 23.420.SB dostosuje się do Twoich preferencji i przygotuje kawę, jaką lubisz. Możesz dopasować
zarówno smak, ilość, jak i temperaturę kawy.
Życzymy więc, by każdy łyk aromatycznego espresso przenosił Państwa do tradycyjnego
japońskiego Kissaten, w którym podaje się pyszną kawę.
Ekspres DeLonghi ECAM 23.420.SB – dane techniczne:

Kawa Altura Lavado – informacje produktowe:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiary: 23,8 x 43 x 35,1 cm
• nuty smakowe: miód, wiśnia, maślany posmak
waga: 9 kg
• rok zbiorów: 2015
ciśnienie pompy: 15 barów
• kwasowość: niska, niska zawartość kofeiny
moc wejściowa: 1450 W
liczba stopni regulacji mielenia: 13
ustawienia mocy kawy: tak
stosowanie kawy mielonej i ziarnistej: tak
funkcja oszczędzania energii: tak
wyświetlanie polskiego tekstu na panelu LCD: tak
funkcja Moja Kawa zapamiętująca preferencje wielkości
napoju: tak
• system spieniania mleka: tak
• funkcja statystyki: tak
* Akcja „Mazda More & More – Produkt More & More” obejmuje łącznie 50 wskazanych zestawów kawy i ekspresu DeLonghi.
Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów na stronie internetowej www.produkt-more-more.pl
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ZESTAW DWÓCH WALIZEK SAMSONITE (55 I 69 CM) Z LINII COSMOLITE
o szacowanej wartości rynkowej 2998 zł brutto.*
W co zmieścić wszystkie potrzebne rzeczy na podróż? W eleganckie, ergonomiczne i pojemne walizki Samsonite
z nowej kolekcji Cosmolite! Nowoczesny design, oryginalny kształt i czerwony kolor zapewniają wyjątkową estetykę,
a rewolucyjna technologia Curv gwarantuje wytrzymałość i niezwykłą lekkość. Walizki Samsonite to niezawodny
towarzysz każdej dłuższej podróży Twoją ulubioną Mazdą.
Dane techniczne:
Walizka na kółkach 69 cm
• Wymiary: 69 x 46 x 29 cm
• Waga: 2,3 kg
• Pojemność: 68 l

Walizka na kółkach 55 cm
• Wymiary: 55 x 40 x 20 cm
• Waga: 1,7 kg
• Pojemność: 36 l

* Akcja „Mazda More & More – Produkt More & More” obejmuje łącznie 50 wskazanych zestawów walizek.
Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów na stronie internetowej www.produkt-more-more.pl
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VOUCHER NA EKSKLUZYWNY WEEKEND W SPA DLA DWOJGA WE WSKAZANEJ LOKALIZACJI. Zaproszenie do
jednego z hoteli z listy poniżej obejmuje dwa noclegi dla 2 osób, dwa śniadania, parking oraz określoną w pkt. a – f poniżej
kwotę do wykorzystania na dodatkowe usługi oferowane przez hotel. Łączna wartość wszystkich usług w ramach
Vouchera wynosi 1479 zł brutto.
Voucher musi być wykorzystany w całości za jednym razem (tj. podczas jednego pobytu w Hotelu). W przypadku niewykorzystania Vouchera lub części jego
wartości, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu niewykorzystanej wartości Vouchera w formie pieniężnej lub jakiejkolwiek innej formie.
Uczestnik będzie miał możliwość wyboru pobytu w jednym z poniższych hoteli. W nawiasie poniżej podajemy kwoty do wykorzystania przez Uczestnika na
dodatkowe usługi oferowane w danym hotelu. Voucher obejmuje dodatkowe usługi tylko do łącznej wartości podanej poniżej (w ramach wskazanych poniżej
hoteli). W przypadku skorzystania przez Uczestnika z dodatkowych usług hotelu (lub SPA należącego do hotelu), których łączna wartość będzie wyższa niż
przewidziana poniżej w ramach Vouchera w odniesieniu do danego hotelu, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć różnicę.
Uczestnik będzie miał możliwość wyboru pobytu w jednym z Hoteli:
a. Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu nad Wisłą,
www.krolkazimierz.pl (do wykorzystania 680 zł brutto)
Bezkosztowa anulacja: powyżej 9 dni od daty przyjazdu.
b. HOT_elarnia Hotel & SPA w Puszczykowie k. Poznania
www.spalarnia.com.pl (do wykorzystania 680 zł brutto)
Bezkosztowa anulacja: powyżej 48 godzin od daty przyjazdu.
c. BUKOVINA Terma Hotel Spa w BukowinieTatrzańskiej
www.bukovina.pl (do wykorzystania 320 zł brutto)
Bezkosztowa anulacja: powyżej 7 dni od daty przyjazdu.
d. Hotel SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdrój
www.drirenaerisspa.pl/hotel-krynica (do wykorzystania 450 zł brutto)
Bezkosztowa anulacja: powyżej 48 godzin od daty przyjazdu.
e. Hotel SPA Dr Irena Eris w Ostródzie, Wzgórza Dylewskie
www.drirenaerisspa.pl/hotel-wzgorza (do wykorzystania 450 zł brutto)
Bezkosztowa anulacja: powyżej 48 godzin od daty przyjazdu.
f. Hotel SPA Dr Irena Eris w Polanicy Zdrój
www.drirenaerisspa.pl/polanica-zdroj (do wykorzystania 450 zł brutto)
Bezkosztowa anulacja: powyżej 3 dni od daty przyjazdu.
Voucher powinien zostać wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od daty odebrania Nowego Pojazdu Mazda (zgodnie z definicją w § 2 ust. 8 Regulaminu) w
terminie uzgodnionym z wybranym Hotelem. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu pobytu przez Uczestnika pod numerem telefonu wskazanym
w zaproszeniu. Hotel może odmówić przyjęcia rezerwacji terminu pobytu wskazanego przez Uczestnika, jeżeli w tym terminie zajętych jest ponad 75% miejsc
noclegowych należących do tego Hotelu. W przypadku odwołania rezerwacji po terminie bezkosztowej anulacji, Voucher traci ważność, a Uczestnik
traci prawo do Produktu More&More.
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KONSOLA SONY PLAYSTATION 4 (PS4) Z GRĄ GRAN TURISMO SPORT
o szacowanej wartości rynkowej 1699 zł brutto.*
Dynamiczne gry, zindywidualizowana oferta treści, szybki procesor, wydajna grafika,
to tylko niektóre cechy czwartej z rodziny PlayStation konsoli gier wideo firmy Sony.
Zapomnij o dotychczasowym sposobie gry. Odkryj to, co dotąd było niemożliwe:
zniewalające wrażenia dzięki konsoli PlayStation 4 z kontrolerem bezprzewodowym
DualShock®4 oraz grą Gran Turismo Sport.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producent: Sony
Gwarancja: 1 rok w serwisie zewnętrznym
Procesor: x86-64 AMD Jaguar 8 rdzeni
Procesor graficzny: AMD Radeon™ Graphics Core Next 1.84 TFLOPS
Pamięć RAM: 8 GB GDDR5
WiFi
HDTV
Kolor: czarny
Obsługiwane formaty: BD x 6 CAV, DVD x 8 CAV
Wymiary: 265 × 39 × 288mm
Waga: 2,8 kg

Akcesoria:
•
•
•
•

słuchawki mono
kabel zasilający
kabel HDMI
kabel USB

*Akcja „Mazda More & More – Produkt More & More” obejmuje łącznie 50 konsol Sony PlayStation 4 (PS4). Organizator poinformuje o wyczerpaniu zapasów na stronie internetowej
www.produkt-more-more.pl

