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WELLNESS

Masszázs

Ez az ajándék nem “csak” egy masszás, hanem egy 
csokoládés élménymasszás a Mandala Day Spa-
ban 2 fő részére. Teljes kényeztetés, mely egy 20 
perces csokoládés frissítő testradírozással kezdő-
dik, egy 20 perces vaníliás fürdővel folytatódik, 
miközben pezsgőt és luxus csokoládé válogatást 
fogyaszthattok és egy 60 perces kényeztető csoko-
ládés masszázzsal zárul. Mindez a teljes felüdülés 
érdekében.

Belföldi wellnes hétvége

Egy tartalmas, de mégis pihentető hétvégére vágysz 
a hosszú hét után? Váltsd be pontjaid és lepd meg 
családod egy 2 éjszakás kiruccanással a festői 
szépségű Lillafüreden a Hunguest Hotel Palotában. 
A félpanziós ellátás mellett egy teljesen felújított 
wellness-centrummal várnak Titeket, ahol kedvedre 
fürdőzhetsz az élménymedencében, lazíthatsz kül-
téri rönkszaunában, felfrissülhetsz a merülőmeden-
cében és napozhatsz a napozóteraszon.



ÉLMÉNY

Mozijegy

Egy nehéz nap után vagy egy szabad hétvégén 
a kikapcsolódás és egy kis lazítás mindig jól jön. 
Pihend ki a nap fáradalmait és töltődj fel az aktuá-
lis új filmek egyikével. Legyen az egy jó krimi, egy 
igazi szívszorító dráma vagy egy fergeteges vígjá-
ték. Szabad felhasználású mozijegy 1 fő részére a 
Cinema City mozik bármelyikében. Gyűjts még pár 
pontot és vidd el partnered is, hogy a kikapcsoló-
dás tökéletes legyen.

Canyoning túra

Ezen ajándékunkkal kifejezetten a természet és az 
aktív sportok kedvelőinek szeretnénk kedveskedni. 
Vezetett canyoning túrára invitálunk, ha szeretnéd 
magad kipróbálni a szlovéniai Susec kanyon ter-
mészet adta csúszdaparkjában. Ajándékunk tar-
talmazza a programot, túravezetést és a túrához 
szükséges felszerelést.
Éld át életed egyik legnagyobb élményét akár az 
egész családdal!

Családi fotózás

Te is érezted már azt, amikor családi képeket néze-
gettél, hogy valaki mindig lemarad róla? Bizonyára 
valaki fotózott is?!
Ha családi fotózás ajándékunkat választod, senki 
nem fog hiányozni egy képről sem. Sőt, vendégül 
látunk Téged és családod egy gyerekbarát stúdió-
ban, ahol a két órás program során több száz elké-
szült képből a 30 legjobbat magaddal is viheted.

Tesla Élményvezetés

Tényleg olyan jó az a Tesla? Vennél is egyet? Mielőtt 
meghozod e döntést próbáld ki és győződj meg 
saját magad arról, hogy valóban olyan, mint ami-
lyennek mondják! Nálunk a megoldás!
Váltsd be pontjaid egy Tesla élményvezetésre, ahol 
kipróbálhatod milyen 4.4 másodperc alatt 0-ról 
100 km/h-ra gyorsulni, ami már egy Ferrari közeli 
gyorsulási élményt nyújt.



ÉLMÉNYÉLMÉNY

Vígszínház ajándékutalvány

Felejthetetlen színházi élményre vágysz? Dönts a 
Vígutalvány mellet! Ha már unalmas a mozi vagy 
csak más fajta kikapcsolódásra vágysz, váltsd be 
összegyűjtött pontjaid egy színházi előadásra. A 
Vígutalvány segítségével partnereddel ellátogat-
hatsz a budapesti Vígszínház új bemutatóira csak-
úgy, mint a repertoárjukban szereplő valamennyi 
előadásra.
Jó szórakozást kívánunk!



JÁRMŰVEK

Kerékpár

A városban közlekedsz, de nem akarsz sem tömeg-
közlekedéssel, sem autóval járni? Vagy csak szaba-
didős bringás lennél? Ajánlunk egy tökéletes part-
nert hozzá! Váltsd be pontjaid egy 28” acélvázas, 
acél villás, alumínium fékes Neuzer Balaton városi 
kerékpárra, mely a legpraktikusabb kerékpár, ha 
városi körülmények között, rövidebb távon szeret-
nél tekerni.
Cél a tisztább környezet és egy egészségesebb élet!

Vespa robogó

Ételt kiszállítani stílusosan? Vagy csak időt sze-
retnél nyerni a városi közlekedésben, de azt is 
valahogy másképp? Az olaszok tudják mi a stílus 
és a design. Élvezd ennek előnyeit Te is! Váltsd be 
pontjaid egy Vespa Primaverára és máris megta-
pasztalhatod az elegancia és a kényelem eme mes-
teri ötvözetét, az eddigi legdinamikusabb Vespák 
egyikével.

Kiszállító furgon

Nagy megrendelésid vannak? Külsős helyszíni ca-
teringet is vállalsz? Vagy csak egyszerűen jól jönne 
egy furgon a mindennapos munkához? Monda-
nunk sem kell, hogy velünk partnerre találtál. Ha 
beváltod pontjaid egy Peugeot Partner kishaszon-
gépjárműre, már csak egy kérdésünk lesz. Milyen 
színben rendeljük meg Neked?

Mazda Mx-5 sportautó

Jól megy az üzlet? Olyan szuper kollégáid vannak, ha 
nem vagy bent, akkor is minden a legnagyobb rend-
ben van? Ez remek hír, hiszen ha pontjaid beváltod 
egy új Mazda MX-5-re elképzelhető, hogy keveseb-
bet leszel az étteremben, mert Téged is elkap a hév 
és egész nap száguldozni fogsz. Meg fogod tapasz-
talni az autózás vegytiszta örömét, azt a szabad-
ságot, amit akkor érzel ha beülsz új roadsteredbe, 
beindítod a motort és a szél az arcodba csap.



KONYHAI ESZKÖZÖK

Serpenyő

A konyhában te vagy a döntéshozó. Dönts most egy 
28 cm átmérőjű, rozsdamentes acélból készült Tefal 
serpenyő mellett. Hogy miért? Mert a tartós, vastag, 
háromrétegű alapja tökéletes hőelosztást biztosít és 
a tapadásmentes felületnek köszönhetően nem lesz 
odaégett étel, ráadásul mosogatógépben is mosható. 
Gáz, elektromos és kerámia tűzhelyen is használható. 
Egészséges és környezetbarát, mert nem tartalmaz 
ólmot és kadmiumot. Dönts a minőség mellett!

Kontaktgrill

Az nem kérdés, hogy egy grill mindig jól jön. Az már 
viszont a Te döntésed, hogy hol használod: büféd-
ben, konyhádban vagy esetleg otthon? Dönts bárho-
gyan is a TRISTAR kontaktgrill 2000 Wattos teljesít-
ményével biztosítja, hogy az általad készített hús, hal 
vagy panini perceken belül elkészüljön. Cserélhető 
lapjai segítségével a palacsintasütés sem lesz gond. 
Levehető tálcái és az integrált zsír lecsepegtető rend-
szer pedig a tisztítást is megkönnyíti Neked.

Ételpároló

Konyhádban egészséges ételeket szeretnél készíte-
ni? Ebben most a Philips ételpároló lesz segítséged-
re, melynek használatával a benne készült ételek át-
veszik a különféle fűszerek kiváló aromáját. Melegen 
tartás funkciójával pedig tálalásra készen tartja az 
ételeket. Használatát megkönnyíti, hogy működés 
közben is feltölthető a tartálya vízzel, digitális időzí-
tője beállításával automatikusan kikapcsol, ráadásul 
még mosogatógépben is tisztíthatóak az elemei. 

Mikrohullámú sütő

Tudjuk, hogy mikrohullámú sütőben nem főzünk, de 
egy gyors melegítésre mindig nagyon jó megoldás.
A Samsung 28 literes ultra modern, letisztult tervezé-
sű formai világát jégkék kijelzője teszi még extrábbá.
Váltsd be pontjaid most és egy igazán trendi darab 
kerülhet napokon belül a konyhádba. Kerámia be-
vonatú sütőtere és gyerekzár funkciója csak még 
felhasználó barátabbá teszi a Samsung e darabját.



Késkészlet

Egyszerűség, letisztult formavilág, professziona-
litás és 100% német minőség. Ez jellemzi a Wüst-
hof termékeket, melyek közül most egy kétrészes 
Classic Ikon szett tulajdonosa lehetsz, ha beváltod 
pontjaid. Ez a készlet egy 20 cm-es szakácskést és 
egy 9 cm-es aprító, univerzális kést tartalmaz.
Engedd, hogy a Wüsthof gyár 200 éves tapasztala-
ta beköltözzön a Te konyhádba is.

Kávéfőző

Kávéra van szükséged reggel, délben, este? Kol-
légáid is kávéval működnek? Itt a remek alkalom, 
hogy pontjaid beváltásával egy igazi professzio-
nális kávégép kerüljön a konyhára, ahol mindenki 
kedvére fogyaszthatja az éltető feketét. Az Ascaso 
Basic réz főzőfejének és az egyenletes működési 
hőfokának köszönhetően a kávé íze mindig ugyan 
olyan intenzív 

Mosogatógép

Időt spórolni nagyon fontos dolog, sokszor pótol-
hatatlan perceket nyerhetünk. Ezért szeretnénk 
ebben is segíteni. Mostani ajándékunk egy kiváló 
minőségű Bosch 14 terítékes mosogatógép, mely 
nem csak időt és energiát (A++ energiahatékonysá-
gi osztályú) de vizet is spórol Neked. Így nem csak 
pénztárcádnak, de környezetednek is nagy haszná-
ra válik. Dönts a minőség mellett!

Konyhai robotgép

Ha azt mondjuk KITCHEN AID konyhai robotgép mi 
jut rögtön eszedbe? Te is szeretnél egyet? Mert ne-
künk ez az első gondolatunk e minőségi gép neve 
hallatán. Nem csak hasznos munkaeszköz lehet a 
konyhában, hanem egy komplett design elem is. A 
neves gyártó ergonomikus robotgépével gyerek-
játék a sütés-főzés. Váltsd be pontjaid és máris a 
Tiéd lehet ez a konyhai csoda.

KONYHAI ESZKÖZÖK



MŰSZAKI 
CIKKEK

Szerszámkészlet

Murphy törvénye szerint, ami el tud romolni, az 
el is romlik. Ha kéznél van az EXTOL Prémium 73 
db-os szerszámkészlet, akkor nagy gondban nem 
lehetünk, hiszen a változó méretű imbuszkulcsok 
csavarhúzók, fogók, fázisceruzák, kalapácsok segít-
ségével a javítás és hibaelhárítás szinte gyerekjáték 
lesz. És hogy ne vesszenek el az elemek, egy hord-
táska is jár hozzá.

Férfi elektromos borotva

Reggelente könnyen ébredsz? A reggeli rohanás 
meghatározza az egész napodat? Ebben is tudunk 
egy kis segítséget nyújtani. Ha a pontjaidat egy 
Philips elektromos borotvára váltod be gyorsan 
és precízen végezhetsz a reggeli borotválkozással. 
Viszont ha útközben kellene rendbe hozni magad 
az sem gond, hiszen ez a vezeték nélküli borotva 
bárhol és bármikor használható.

Samsung tablet

Interneten rendelsz árut, friss receptek után ér-
deklődsz, esetleg a napi híreket böngészed? Nincs 
hely a konyhádban egy számítógépnek? Gyorsan le 
kellene fotózni a mai menüt és feltenni a Facebook-
ra? Segíthetünk!
Váltsd be pontjaid egy Samsung Galaxy Tab E táb-
lagépre, mely kis helyet foglal, mégis sokat tud, így 
számtalan lehetőség nyílik meg előtted.

Apple Watch okosóra

Mennyi az idő? Manapság egy óra már sokkal több-
re is képes. Kövesd nyomon és oszd meg a tevé-
kenységeidet. Mérd az edzéseid, tartsd szemmel az 
egészséged és maradj mindig képben a számodra 
legfontosabb emberekkel és információkkal kap-
csolatban. Váltsd be pontjaid egy Apple Watch-ra 
és mindezt egyszerűen és könnyen megteheted. 
Mi ebben is segítünk neked!



MŰSZAKI 
CIKKEK

Edzőgép

A konyhán kemény munka zajlik. Nem csak fejben 
de fizikailag is helyt kell állni, és ehhez bizony remek 
kondira van szükség. Viszont ha nincs időd kondite-
rembe járni otthon is edzheted magad ezzel az ellip-
tikus tréner géppel, mely hasznos darab egészséged 
és tested karbantartásához.
Egyszerű kezelhetőségével és motiváló edzésprog-
ramjaival igazi társ lehet a minden napi mozgásban.

Iphone okostelefon

Van már okostelefonod? Esetleg volt már iPho-
ne-od vagy csak szeretnél egyet?  Csak be kell vál-
tani pontjaid és máris kipróbálhatod hogyan rob-
ban be az új iPhone 7 az iPhone-ozás világába és 
újraértelmezed azt. Fejlettebb kamera, hosszabb 
akkumulátor üzemidő, elképesztően jó hangzás és 
az eddigi legszíngazdagabb kijelzővel Téged is rabul 
fog ejteni. Ezt garantáljuk! Most a Tiéd lehet!

Digitális fényképezőgép

Természetfotózás a hobbid? Vagy inkább az általad 
készített ételeket fotóznád be szívesen profi minő-
ségben, hogy weboldalad vagy facebook oldalad 
még profibb legyen? Most ebben nyújtunk Neked 
segítséget. Pontjaid beváltásával egy CANON EOS 
70D 20.2 megapixeles profi fényképezőgép tulajdo-
nosa lehetsz. Felsorolni is nehéz a gép tulajdonsá-
gait és unikális képességeit. Kreativitásodnak csak a 
képzelőerőd szabhat határt. Ne habozz, kérd most!

Samsung LED TV

Nem az lesz a kérdés, hogy beváltsd a pontjaid 
hanem az,  hogy hol használd ezt a Samsung TV-t. 
Otthon vagy esetleg az éttermedben? Nehéz a 
döntés. Hiszen egy 152 cm-es Ultra LED TV bárhol 
jól jöhet. Eddigi ismeretlen világba kalauzol az új 
prémium HDR technológia, hiszen ilyen részletgaz-
dag és színhű képet még nem biztos, hogy láttál.



RUHÁZAT

Kötény

Ha Chef Market-es pólód már van, akkor nem 
hiányozhat hozzá egy Chef Market kötény sem. 
Egy fontos kellék, ami nélkül lehet, de nem érde-
mes dolgozni. Légy stílusos még a konyhában is 
és váltsd be pontjaid egy elegáns fekete kötényre, 
melynek alapanyaga 65% PE és 35 % pamut és ipa-
ri mosással is mosható.

CM póló

Mindig szükség van munkaruhára hiszen a konyhá-
ban kemény munka folyik. Mi megpróbáltunk egy 
kis csavart vinni az unalmas hétköznapokba.
Válassz magadnak vagy kollégáidnak egyedi grafi-
kával ellátott Chef Market pólót, hogy ne legyen 
kérdés ki mit visel a konyhában.  Egy mindig hasz-
nos darab, mely ráadásul fogyóeszköz.

Chef kabát
Egy Chef nem csak az ételeinek elkészítésében 
igyekszik – mind ízvilágban, mind vizuális megol-
dásokban – tökéleteset alkotni. Számára fontos a 
külső megjelenés is. Ehhez nyújtunk most segítsé-
get, ha pontjaid beváltod erre a fehér, hosszú ujjú 
szakácskabátra, mely minőségi, bőrbarát alap-
anyagból készült.
Most már Te is tökéletesen mutatsz a konyhában, 
hiszen ez az unisex fazon bárki számára elérhető. 
Rendkívüli jó a szín és mérettartóssága.



UTALVÁNYOK

100 000 Ft értékű CM vásárlási utalvány

Rengeteg pontod van, de nem tudod pontosan 
mire váltsd be? Van hely a raktáradban? Kiváló mi-
nőségű Chef Market alapanyagot szeretnél? Kérjük 
döntsd el Te, mire váltod be pontjaid. Egy biztos 
100.000,-Ft értékű vásárlási utalványával kedvedre 
válogathatsz a Chef Market webshopjában, legyen 
az száraz-, hús-, hűtött áru, zöldség-gyümölcs vagy 
non-food. A döntés a Te kezedben van!



4 napos külföldi városnézés

Más ízekre vágysz? Inspirálódni szeretnél? Új 
alapanyagokat keresel? És mindezt külföldön?  Mi 
ebben is segítünk Neked. Váltsd be pontjaid és 
elviszünk 4 nap/3 éjszakára partnereddel együtt 
egy külföldi városnéző túrára, ahol kezdődhet a 
felfedezés. Az izgalmas napokat pedig egy hangula-
tos szállodában pihenhetitek ki és töltődhettek fel 
a másnapi kalandra. Mindez rád vár!

Kétszemélyes egzotikus utazás

Szívesen elvonulnál kicsit kettesben a pároddal 
valahova, ahol szikrázóan süt a nap és a tengerpar-
ti homokban sétálva a hullámok állandó morajlása 
lenne a háttérzaj? Velünk semmi sem lehetetlen! 
Engedd meg, hogy elvigyünk Titeket egy 7 éjszakás 
exkluzív nyaralásra a festői szépségű Seychelle 
szigetekre.

UTAZÁS


