


Mnóstwo
NIESPODZIANEK
dla Ciebie 

Program Premium Plus 
- z Wami i dla Was.

Zapraszamy na 7 edycję katalogu Premium. 

W naszej ofercie znajdziesz artykuły niezbędne dla 

Twojego Domu  oraz wyjątkowe prezenty dla siebie 

i  Twoich bliskich.

Dziękujemy za zaufanie.



Nagroda
NA ŻYCZENIE

Jeśli jesteś zainteresowany nagrodą, 
której nie umieściliśmy w katalogu, 
prosimy o kontakt mailowy na adres : 
biuro@programpremium.pl 
z dopiskiem „Nagroda na życzenie”. *

* minimalna wartość nagrody od 500 pkt.



1ZRÓB ZAKUPY
I ODBIERZ PUNKTY

ZŁÓŻ KSIĄŻECZKĘ 
W SKLEPIE

Jak to działa?

2FORMULARZ	

Formularz

To proste!



43 43
Dołącz do nas!

GOTOWA

DO ODBIORU
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aliz

acj
i

ODBIERZ WYMARZONĄ 
NAGRODĘ

TWOJA NAGRODA 
JEST W REALIZACJI



381 pkt

Suszarka duża do włosów 
Remington

• Moc 2000W
• Wysoka wydajności 

i błyskawiczne suszenie

• Zasilanie sieciowe

P700

P701

Strzyżarka męska do włosów
Babyliss

315 pkt



P702
Blender + 3 kubki Noveen

7

• Moc 300W
• W zestawie 2 butelki 

o pojemności 600ml

Dokładne parametry nagród dostępne na stronie www.programpremium.pl

P703 
Blender Sport Noveen

243 pkt

515 pkt



P705

Młynek do mielenia kawy
Bosch

P704
Lunch box z zasilaniem Noveen

314 pkt

167 pkt

• Pojemność 1,1l 
• Zasilanie sieciowe

• Moc 180W

8





P707
Mikser z misą Bosch

511 pkt

P706
Mikser ręczny Bosch

324 pkt
• Moc 350W

• Moc 450W
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P709
Ekspres ciśnieniowy do kawy Severin

P708
Blender + akcesoria Bosch

549 pkt

521 pkt

• Moc 600W 
• 12-stopniowa regulacja prędkości

• Moc 800W
• 3,5 bara



P710

P711

Mikrofalówka 20L Severin

Żelazko parowe Zelmer

774 pkt

412 pkt

• Moc 700W
• Pojemność 20L

• Moc 2400W 
• szybkie nagrzewanie
• wygodne do sterowania

12

Dokładne parametry nagród dostępne na stronie www.programpremium.pl
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P712

Zestaw garnków Ingenio (3 garnki+rączka)
Tefal

P713

Zestaw patelni Ingenio 
(2 patelnie+ rączka) Tefal

621 pkt

497 pkt

• Zestaw patelni z nieprzywierającą powłoką Titanium 
Force

• Na wszystkie rodzaje kuchenek za wyjątkiem indukcji

• Odpinana rączka oszczędzi miejsce w szafce
• Do wszystkich rodzajów kuchenek, z wyjątkiem indukcji



PATELNIE TEFAL
LINIA SIMPLE COOK 

ZESTAW PATELNI ORAZ ZESTAW 
GARNKÓW INGENIO

ŻELAZKO TEFAL EXPRESS STEAM

OPIEKACZ TEFAL ULTRACOMPACTTOSTER TEFAL SUBITO

BLENDER STOJĄCY TEFAL 
BLENDFORCE 2

CZAJNIK TEFAL EXPRESS
Elegancki, praktyczny czajnik 
o pojemności 1,5L posiadający 
wskaźnik pojemności filiżanki do 
precyzyjnego gotowania jedynie 
potrzebnej ilości wody 

Opiekacz o mocy 700 W, umożliwia szybkie 
i wygodne przygotowanie 4 kanapek 
w kształcie trójkątów. Płyty grzewcze 
pokryte powłoką nieprzywierającą ułatwiają 
utrzymanie urządzenia w czystości 

Duża pojemność kielicha (1,75 l) 
pozwala przygotować posiłek lub napój 
na każdą okazję. Idealnie sprawdzi się 
do przygotowywania smoothies, sosów 
i past po kruszenie lodu, zapewniając 
zawsze idealne rezultaty 

Idealnie zarumienione tosty każdego 
dnia. 2 otwory o regulowanej szerokości 
idealnie pasują zarówno do grubych jak 
i cienkich kromek. 

Nie trać czasu, jeśli nie musisz! Moc 
2400W sprawia, że żelazko nagrzewa się 
wyjątkowo szybko. Uderzenie pary do 160 
g/min., wytrzymała stopa pokryta powłoką 
ceramiczną oraz duży pojemnik na wodę to 
gwarancja komfortowych sesji prasowania 
i  doskonałych efektów. 

Z kuchenki, do piekarnika, na stół 
i do lodówki lub zmywarki - ta 
uniwersalność powoduje, że Ingenio 
jest sprytną odpowiedzią na potrzeby 
wszechstronnego gotowania.

Doskonałe rezultaty kulinarne, bez 
żadnych problemów. Dzięki powłoce 
nieprzywierającej smażenie stanie się 
szybkie i łatwe, nawet z minimalną 
ilością tłuszczu.
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P714 P715 P716
Patelnia 20cm Ambition Patelnia 24cm Ambition Patelnia 28cm Ambition

167 pkt 192 pkt 217 pkt

• do wszystkich rodzajów kuchenek wraz z indukcją



• do wszystkich rodzajach kuchenek 
wraz z indukcją

P718
Sandwich, opiekacz MPM

375 pkt
• wygodne przygotowanie 4 

kanapek w kształcie trójkątów

P717
Patelnia 25cm do naleśników Ambition

191 pkt
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P720
Czajnik 1,7L inox Amica

P719
Toster Amica

411 pkt

371 pkt

• Moc 800W
•  Regulacja poziomu opiekania

• Moc 2200W

Dokładne parametry nagród dostępne na stronie www.programpremium.pl



P721

P722

Blender kielichowy Adler

Sandwich Adler

599 pkt

212 pkt

• Moc 600W
• Pojemność dzbanka 1,5L

• Moc 750W
• Płyty grzewcze pokryte 

nieprzywierającą 
powłoką

18
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P723

P724

Gofrownica Adler

Czajnik szklany 1,7L Adler

260 pkt

300 pkt

• Moc 700W
• Jednocześnie opieka 2 gofry

• Moc max.2200
• Niebieskie podświetlenie 

LED podczas gotowania

Dokładne parametry nagród dostępne na stronie www.programpremium.pl



P725
Mikser z misą Adler

360 pkt

• Moc 300W
• Komplet mieszadeł i trzepaków 

ze stali nierdzewne

P726  
 

Waga kuchenna z misą Adler

202 pkt

• Przeźroczysta misa
• Do 5kg

20
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P728

Waga łazienkowa 
kwadratowa Adler

215 pkt

• Waga max do 150kg

P727  
 

Suszarka do włosów duża Mesko

252 pkt

• Moc 1800W

P729  
 

Żelazko parowe Adler

282 pkt

• Moc 2200W
• Stalowa stopa wysokiej jakości



P730
Blender ręczny Mesko

• Moc max. 300W

P731  
 

P732  
 

Garnek Royal 20cm Galicja

Garnek Royal 24cm Galicja

300 pkt

359 pkt

•	 garnek	przeznaczony	na	każdą	kuchenkę	w	tym	indukcję

269 pkt

22
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P733 
 P734  

 

Patelnia Royal 24cm Galicja
Patelnia Royal 28cm Galicja

235 pkt
281 pkt

• patelnia przeznaczona na każdą kuchenkę w tym indukcję





• 6 elementów
• Wykończenie czarne

25

P735 

Zestaw sztućców 24 elementy
Galicja

235 pkt

P736  
 

Zestaw noży w bloku-czarne 
Galicja

197 pkt



• Pojemność 2,5L
• Średnica 20cm

• Wymiary 55x26x39

26

P738 
 

Zestaw do gotowania na parze Galicja

273 pkt

P737
Suszarka do naczyń Galicja

294 pkt



• 6 elementów
• Wykończenie czarne

P739  
 

Zestaw garnków 8 elementów
Florina

• Pojemnośc 2,5l/3,4l/5,8l

P740
Zestaw garnków 6 elementów Galicja

27

542 pkt

489 pkt

•	 garnki	na	każdą	kuchenkę	w	tym	indukcyjną

•	 garnki	na	każdą	kuchenkę	w	tym	indukcyjną



Czajnik
Diamante

Komplet garnków 
Henry

Komplet garnków 
Alex

Brytfanna Lava
prostokątna

Brytfanna Lava
kwadratowa

Czajnik
Acero

Czajnik Amaryli



• Pojemność 5,2L

P742  
 

Brytfanna żaroodporna z pokrywą

• 5 sztuk

P741

Komplet saleterek z przykrywkami 
Florina

29

•	 przystosowana	do	wszystkich	rodzajów	kuchenek	w	tym	indukcyjnych

95 pkt

401 pkt



• Na baterie

• Pojemność 2,5l

P743

P744

Młynek do pieprzu

Czajnik na gaz i indukcję Florina

30

192 pkt

158 pkt



• Moc 900W

P746

P747

Szczoteczka elektryczna
Braun

Odkurzacz workowy
Amica

P745
Ciśnieniomierz naramienny

285 pkt
314 pkt

595 pkt



• komplet pościeli + 2 poszewki 100% wysokiej jakości bawełna

P748

P750

P752

P749

P751

P753

Pościel z kory 100% baw.160/200

Pościel z flaneli 100% baw.160/200

Pościel z satyny 100% baw 160/200

Pościel z kory 100% baw. 200/220

Pościel z flaneli 100% baw.200/220

Pościel z satyny 100% baw 160/200

P755P754

Prześcieradło frotte 100%baw.
200/200

Prześcieradło frotte 100%baw.
160/200

32

258 pkt

294 pkt

249 pkt

326 pkt

339 pkt

298 pkt

179 pkt 189 pkt



P757
Pendrive z logo 

P758
Parasolka z logo

P756
Kubek z logo 

33

84 pkt

46 pkt

74 pkt



1. Suszarka duża do włosów Remington P700 381
2. Strzyżarka męska do włosów Babyliss P701 315
3. Blender + 3 kubki Noveen P702 515
4. Blender Sport Noveen P703 243
5. Lunch box z zasilaniem Noveen P704 167
6. Młynek do mielenia kawy Bosch P705 314
7. Mikser ręczny Bosch P706 324
8. Mikser z misą Bosch P707 511
9. Blender + akcesoria Bosch P708 521
10. Ekspres ciśnieniowy do kawy Severin P709 549
11. Mikrofalówka 20L Severin P710 774
12. Żelazko parowe Zelmer P711 412
13. Zestaw garnków Ingenio (3 garnki+rączka) Tefal P712 621
14. Zestaw patelni Ingenio (2 patelnie+ rączka) Tefal P713 497
15. Patelnia 20cm Ambition P714 167
16. Patelnia 24cm Ambition P715 192
17. Patelnia 28cm Ambition P716 217
18. Patelnia 25cm do naleśników Ambition P717 191
19. Sandwich. opiekacz MPM P718 375
20. Toster Amica P719 371
21. Czajnik 1,7L inox Amica P720 411
22. Blender kielichowy Adler P721 599
23. Sandwich Adler P722 212
24. Gofrownica Adler P723 260
25. Czajnik szklany 1,7L Adler P724 300
26. Mikser z misą  Adler P725 360
27. Waga kuchenna z misą Adler P726 202
28. Suszarka do włosów duża Mesko P727 252
29. Waga łazienkowa kwadratowa Adler P728 215
30. Żelazko parowe Adler P729 282

31. Blender ręczny Mesko P730 269
32. Garnek Royal 20cm Galicja P731 300
33. Garnek Royal 24cm Galicja P732 359
34. Patelnia Royal 24cm Galicja P733 235
35. Patelnia Royal 28cm Galicja  P734 281
36. Zestaw sztućców 24elementy Galicja P735 235
37. Zestaw noży w bloku-czarne Galicja P736 197
38. Suszarka do naczyń Galicja P737 294
39. Zestaw do gotowania na parze Galicja P738 273
40. Zestaw garnków 8 elementów Florina P739 542
41. Zestaw garnków 6 elementów Galicja P740 489
42. Komplet saleterek z przykrywkami Florina P741 95
43. Brytfanna żaroodporna z pokrywą P742 401
44. Młynek do pieprzu P743 158
45. Czajnik na gaz i indukcję  Florina P744 192
46. Ciśnieniomierz naramienny P745 314
47. Szczoteczka elektryczna Braun P746 285
48. Odkurzacz workowy Amica P747 595
49. Pościel z kory 100% baw.160/200 P748 258
50. Pościel z kory 100% baw. 200/220 P749 326
51. Pościel z flaneli 100% baw.160/200 P750 294
52. Pościel z flaneli 100% baw.200/220 P751 339
53. Pościel z satyny 100% baw 160/200 P752 249
54. Pościel z satyny 100% baw 200/220 P753 298
55. Prześcieradło frotte 100%baw. 160/200 P754 179
56. Prześcieradło frotte 100%baw. 200/220 P755 189
57. Kubek z logo P756 46
58. Pendrive z logo P757 74
59. Parasol z logo P758 84



1. Administratorem programu Premium jest firma:
Sauersand
30-605 Kraków
Ul. Fredry 2
NIP. 677-230-43-58
2. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych.
3. Program Premium umożliwia uzyskanie nagród klientom, którzy regularnie robią zakupy w 
wyznaczonych punktach.
4. Każdorazowy zakup za określoną kwotę premiowany jest znaczkiem
5. Po zebraniu odpowiedniej ilości znaczków, organizator wymienia je na odpowiednią na-
grodę z katalogu Premium
6. Klient może ubiegać się o nagrodę z katalogu Premium gdy posiada odpowiednią ilość 
znaczków, a w przypadku niektórych produktów, oznaczonych w katalogu, ma prawo do 
wykupienia ich w cenie promocyjnej /1 zl +23%VAT,czyli 1,23zl.Brutto/
7. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
8. Warunkiem otrzymania znaczka jest zakup w wysokości kwoty ustalonej przez placówkę 
wynagradzającą klientów za dokonane zakupy.
9. Realizacja produktów zawartych w katalogu następuje w porozumieniu z placówką, w 
której klient dokonał zakupów. Klient powinien upoważnić na piśmie ( formularz w indeksie 
do zbierania znaczków) punkt prowadzący program do odbioru produktów w jego imieniu. 
Firma przekazuje administratorowi indeks z upoważnieniem. Administrator dostarcza pożą-
dany produkt do placówki.
10. Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia produktów katalogowych 
wyłącznie na terenie RP.
11. Realizacja nagród odbywa się nie później niż w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia 
otrzymania odpowiedniej ilości znaczków wraz z prawidłowo wypełnionymi danymi osobo-
wymi klienta do Zleceniobiorcy. Z ważnych powodów realizacja nagród może zostać wydłu-
żona maksymalnie na okres do dwóch miesięcy.
12. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo zastąpienia to-
warów wymienionych w Katalogu nagród Premium na inne podobne o zbliżonej wartości 
i właściwościach.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania w Katalogu Nagród Premium w 
okresie jego obowiązywania zmian asortymentu.
14. Oferta w katalogu Premium ulegać będzie rozszerzeniu. Administrator dołoży starań, by 
w rozszerzonym katalogu nie zabrakło pełnej oferty z wcześniejszej edycji.
15. O zmianach i aktualizacji Katalogu Nagród Premium Administrator informuje poprzez 
zamieszczenie informacji i aktualnej wersji katalogu na stronie internetowej www.program-
premium.pl
16. Czas trwania programu Premium jest nieograniczony lub ograniczony ustalany indywi-
dualnie, jednak administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w ciągu 6 
miesięcy od dnia
ogłoszenia informacji o takim fakcie. Zgromadzone znaczki po upływie tego terminu nie wy-
mienione na nagrody tracą swoją ważność.
17. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacja znaczków obciążać 
będą uczestnika programu.
18. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta można reklamować w punktach 
serwisowych danego producenta.

19. Znaczki zostały zabezpieczone, w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności 
znaczków, administrator ma prawo wstrzymać realizację do czasu wyjaśnienia.
20. W przypadku konfliktów mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego.
21. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd 
siedziby administratora.
22. Administrator akcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe w czasie druku.

REGULAMIN REKLAMACJI:
SAUERSAND jako dystrybutor pośredniczy między użytkownikiem a producentem w proce-
sie reklamacji gwarancyjnej.

Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza re-
klamacyjnego.
W celu usprawnienia procesu związanego z procesem reklamacji, prosimy o podanie w  for-
mularzu Państwa danych oraz opisanie usterki. 
Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy datę dostarczenia produktu przez 
przedstawiciela handlowego do biura mieszczącego się w Krakowie, przy ulicy Fredry 2.
Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy 
opisywana przez Klienta usterka występuje, oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkow-
nika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez SAUERSAND wynosi 14 dni roboczych od chwili 
przyjęcia towaru. Wszystkie produkty, mające gwarancję są wysyłane bezpośrednio do dys-
trybutora lub producenta danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że 
naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, 
okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpa-
trzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy 
tylko i wyłącznie do gwaranta. W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu 
może on zostać wymieniony na model o takich samych parametrach takiego samego pro-
ducenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany  przez przed-
stawiciela handlowego.
Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

• produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
• plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu ( w 
przypadku produktów nie mających numeru seryjnego, identyfikacja jest możliwa za pomocą 
kodu kreskowego mieszczącego się na opakowaniu)
• wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
• usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu 
niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji 
zostały naruszone  Firma  SAUERSAND ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych 
kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest 
odsyłany również na koszt kupującego. Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez 
Klienta do punktu odbioru nagrody ( Sklep ) w opakowaniu zapewniającym jego bezpie-
czeństwo w czasie transportu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wy-
posażeniu. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient 
zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Towar do reklamacji wraz z wypełnionym formularzem prosimy pozostawić w punkcie, gdzie 
nagroda została wcześniej odebrana. Formularz znajduje się w zakładce do pobrania.
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Infolinia: 126368684


