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PARTNEŘI AKCE

Pořadatelem je BILLA, spol. s  r. o. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabízené druhy výrobků, 
změnit pravidla této akce či akci zrušit. Právo na koupi výrobků 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.

(C) 2017 TCC GLOBAL N.V. Všechna práva vyhrazena.

Za každých 200 Kč utracených v řetězci prodejen  
BILLA získáte u pokladny bod s obrázkem.

Body nalepujte na sbírací kartu, až jich budete mít  
10 nebo 25 vybere si svojí hvězdu Zanzibaru.  
Sbírací kartu předložíte u pokladny.

Za 10 nalepených bodů doplatíte 149,90 Kč  
a za 25 nalepených bodů doplatíte  
za svojí hvězdu talentu 29,90 Kč.

Body obdržíte za každý svůj nákup na pokladně.  
Za každých utracených 200 kč obdržíte 1 bod.  
Body můžete sbírat do 6. 6. 2017.

Hvězdy Zanzibaru na Vás v prodejnách BILLA  
čekají do 13. 6. 2017.

Hvězdy Zanzibaru si můžete zakoupit i bez sbírání bodů. 
Jednu hvězdu talentu získáte za 399,90 Kč.
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SBÍREJ BODY A ULOVTE
JE VŠECHNY!

10 bodů cena 149,90 Kč

Je chytrý, chechtavý, hravý 
a umí skákat, jak kdo píská. 
I sám na ploutve jako lidé na 
prsty. Žrasoň ho má ale často 
plné zuby, protože mu přijde  

až přechytralý. 

Jeho pýchou jsou kly. Má je snad větší než 
mamuti a umí s nimi skákat jako atleti o tyči. 

A nejen to! Taky se podrbat na kterémkoli místě 
těla. Nebo opéct kamarádům špekáčky... 

Je číšník, ale především breakař. To není nic jako 
trakař, ale tanečník break dance. Nejlíp mu jdou 
točky na hlavě. Kamarádíčkuje  
s Rybouskem a Ponykou,  
kterou by nejradši utopil v citu.  

Umí tančit jako baletka.  
Má na to vysokou školu  

jezdeckého umění.  
A hlavně buňky!  

Jejím vrcholným číslem  
jsou piruety na špičce ocásku. 

Je umělkyní přes operní zpěv kombinovaný 
s pole dance – akrobacií na tyči. Čím je na tyči 

výš, tím vyšší tóny dokáže zazpívat.  
I když je nejstarší, je nejrozumnější a nejvíc fit.

Víte, jak vypadá krokodýl s vodotryskem? 
Jako Kroki. Umí tryskat krokodýlí slzy, 
které jsou na rozdíl od běžných náramně 

vesele barevné. Prostě pláče smíchy!

Rybousek je hyperaktivní mistr malajského 
bojového tance zvaného Chalu Ha. Umí při 
něm úplně zmizet. Jak to dělá, neprozradí.  
Jen Kuldovi, protože obdivuje jeho velikost.

Tenhle žralok je zubní fotomodel, objevuje se na všech reklamách 
zubařů. Jasem chrupu oslní každého, na koho se zazubí.  Nejvíc ty, 
které chce poobědvat. Proto ho taky nikdo na obědy nezve.

Hvězda Zanzibaru za 29,90 Kč

Hvězda Zanzibaru bez bodů za 399,90 Kč
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