
3 I 2023

Pavasara
ZIEDONIS

* kamēr prece ir noliktavā  

06.03.2023 – 02.04.2023*
(10.-13. nedēļā)*

Piedāvājumi spēkā 



Uzturiet svaigu saikni ar dabu
Ideāli glabāšanas apstākļi visiem jūsu iecienītajiem dārzeņiem

VentSmart augstais 4,4 l (2 gab.)
Glabājiet tādus augļus un dārzeņus kā:
kāposti, salāti, puķkāposti, cukini, 
baklažāni, persiki, tomāti, vīnogas utt.
28,5 x 19 x 13,5 cm
SS231001

Universālais dārzeņu 
mizotājs (2 gab.)
Griezējvirsmas leņķis 
ir rūpīgi veidots, lai 
asmens nomizotu plānu 
kārtiņu un pārtika neietu 
zudumā.
13,6 x 7,4 cm
SS231003

VentSmart komplekts
1x VentSmart zemais 1,8 l
28,5 x 19 x 7 cm
2x VentSmart augstais 1,8 l
19 x 14 x 13,5 cm
SS231002

47,50 €

49,50 € 17,50 €

81,00 €

88,50 € 35,00 €

Pērc 1  
un otru tikai par 

 7,00 €

IETAUPIET 
39,00 €

Paildziniet augļu un 
dārzeņu derīguma 
termiņus līdz 3 nedēļām.*

*VentSmart produkti, uzglabājot ledusskapī 4-6°C temperatūrā.
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par

cenu



Mēs visi 
varam 
būt varoņi 
un glābt 
pasauli, 
samazinot, 
atkārtoti 
lietojot un 
pārstrādājot

Pievienojieties mums  
Pasaules ūdens dienas  

svinībām 22. martā

Eco pudeļu 
komplekts:
Eco pudele, 750 ml
Eco+ pudele, 500 ml
SS231004

Eco Bottle 
Triangle 750 ml
PP231001

16,90 €

9,50 €

Par katru  
pasūtījumu  

10,00 € apmērā 
varat iegādāties  

Eco pudeli  
trijstūra 750 ml 
par īpašu cenu!

Pērciet 1x Eco pudeļu komplektu un 
saņemiet Daudzkārtlietojamo pudeļu 

un tvertņu organizatoru par

1,00 €
SS231005

Pērciet Eco pudeli trijstūra 750 ml un 
saņemiet Daudzkārtlietojamo pudeļu 

un tvertņu organizatoru par  

1,00 €
SS231005

Daudzkārtlietojamo pudeļu un tvertņu organizators
Praktisks risinājums, kas jums ļauj sakārtot pudeles 
vai bundžas ledusskapī uz plaukta vai virtuves skapītī 
tā, lai tās neripotu apkārt.
17,2 x 11,7 x 1,7 cm
SS231005

Nepalaidiet 
garām 

super īpašo 
piedāvājumu!

JAUNA KRĀSA



Olu kārba (1 gab.)
Var ielikt līdz pat 10 olām, lai tās droši 
pārnestu mājās no veikala un uzreiz liktu 
ledusskapī, neatpakojot.
25 x 11,1 x 8 cm 
SS231006

Optimum kārba 1,5 l 
Hermētisks dizains, var salikt citu 
citā – šī pārsteidzošā un daudzpusīgā 
kārba ienesīs virtuvē pavasari.
Ø 20 x 7,5 cm 
SS231007

Pārstrādātas mikrošķiedras putekļu 
dvielis (2 gab.)
Vienā pusē ir garākas mīkstās 
šķiedras, lai maksimāli savāktu 
putekļus, bet otrā pusē – nedaudz 
īsākas, lai spodrinātu un pulētu. 
35 x 30 cm
SS231008

22,90 €

14,90 €

JAUNS DIZAINS

JAUNS DIZAINS

Bez ieliktņiem 
to var izmantot 
kā kompaktu 
pusdienu kārbu.

Izskatīgi un tīkami dizaini atšķirīgai 
pieredzei ar pasniegšanas traukiem

Lieldienu piedāvājumi un idejas dāvanām!

16,90 €
26,90 €

IETAUPIET 
10,00 €

Kraukšķīgi cepumi visiem.

Kamēr prece ir noliktavā

Pieejams tikai 
06.03.2023 - 19.03.2023



Maltītes gatavošana un atpūta
Gatavojiet vienu dienu, izbaudiet pārējo nedēļu!

Optimum kārbu komplekts:
Optimum kārba 1,3 l
16,4 x 12,4 x 10 cm
Optimum kārba 2,1 l
16,4 x 12,4 x 15 cm
Hermētiska un liekama cita citā
SS231009

Heat N Serve 1,5 l
Ar unikālu virtuļa formu 
un gudru automātisko 
vārstu, kas labāk izkliedēs 
karstumu, izlaidīs tvaiku un 
vienmērīgi uzsildīs ēdienu.
Ø 23,7 x 11,5 cm
SS23101128,90 €

Šomēnes sarīkojiet ballīti, 
iegūstiet "Paldies dāvanu" un 
papildiniet savu komplektu!
Papildinformācija 11. lpp.

35,50 €

32,90 €

59,50 €

48,50 €

IETAUPIET 
24,00 €

IETAUPIET 
15,60 €

PIEŠĶIRIET VĒRTĪBU SAVĀM IZVĒLĒM
Izmantojiet Heat ‘N Serve® traukus maltīšu glabāšanai un sasaldēšanai 
turpmākām dienām. Paņemiet, uzsildiet un baudiet!

Silikona cimds
Obligāti nepieciešams produkts, 
ar ko likt vai izņemt karstus 
izstrādājumus no mikroviļņu krāsns 
vai cepeškrāsns.
30,6 x 18,5 cm
SS231013

Ekskluzīvais Lielais servofikss 4 l
Saglabājiet dārzeņus karstus ar karstu 
ūdeni zem caurdura.
33,5 x 22 x 11 cm
SS231010

36,90 €

CrystalWave trauks ar 
nodalījumiem 1 l 
Izvēlieties pusdienām vēsus 
produktus no ledusskapja, 
piemēram, salātus vai augļus, 
vai arī atveriet vārstu, lai 
vienmērīgi uzsildītu savu 
maltīti mikroviļņu krāsnī.
15,7 x 6,4 x 23,7 cm
SS231012

12,50 €

*  Piedāvājums pieejams tikai martā (06.03.2023 - 02.04.2023) tiem jaunajiem konsultantiem,  
kuri pievienojās Tupperware februārī un martā (06.02.2023 - 02.04.2023).

Piedāvājums pieejams tikai 
jaunajiem konsultantiem*

Atsevišķi 
saliktas 
maltītes



x 1 x 10

Paldies dāvana
Par 1 jaunu prezentāciju nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni  
120 EUR namamāte saņem: 
Optimum kārba 500 ml
16,4 x 12,4 x 5 cm
TG231001

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās 3 nedēļās un 
apgrozījuma līmeni 250 EUR namamāte saņem: 
Universālā burka 3 l 
Ø 14,8 x 28,6 cm
HG231001 
un Paldies dāvana (TG231001)

Īpašas dāvanas tieši jums!

Dārgās 
NAMAMĀTES!

2. līmenis 
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās 
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni  
350 EUR namamāte saņem: 
Universālā burka 1,5 l 
Ø 12,4 x 18,1 cm
Universālā burka 3 l 
HG231002
un Paldies dāvana (TG231001)

Izbaudiet glabāšanas mākslu

14,50 €

Jaunais konsultants 
var pasūtīt tikai  
1 eksemplāru

Īpaša cena
tikai jaunajiem
konsultantiem 

Mēs vienmēr meklējam 
motivētus, kaislīgus komandas 
dalībniekus. Kļūstiet par 
vienu no mums, un drīz 
sazināsimies! 

Jūsu kā Tupperware konsultanta
priekšrocības:
• Komisijas nauda no pārdotajām precēm;
• Dalība ikmēneša pārdošanas iniciatīvu 

programmā ar dažādiem aktivitātes 
līmeņiem

• Dalība mūsu 3 soļu sagatavošanās 
programmā, produktu paraugi un 
bezmaksas apmācība

1. SOLIS
Kad: pirmajā mēnesī pēc kļūšanas par 
konsultantu
Kā: min. pasūtījums/pasūtījumi 160,00 € apmērā 
Jūs saņemsiet: komisijas naudu no pārdotajām 
precēm + iespēju iegādāties Cheesmart mazo 
kvadrāta II par īpašu cenu

2. un 3. SOLIS
Vienmēr sazinieties ar savu Tupperware 
konsultantu, lai uzzinātu vairāk par drīzumā 
gaidāmo! 

MŪSU DURVIS 
VIENMĒR IR 
ATVĒRTAS! 
Ar ko sākt?
Pasūtiet jebkuru Tupperware 
produktu par kopējo vērtību 60,00 €, 
piekrītiet kļūt par konsultantu un 
kā balvu saņemiet savu STARTA 
KOMPLEKTU! 

• Eco+ pudele 500 ml
• Eco+ krūze līdzņemšanai 
• Katalogs 
• 10 brošūras

Cheesmart mazais 
kvadrāta II
OB231001
Mazumtirdzniecības 
cena: 27,50 €



Svaiga pārtika rada svaigus mirkļus

Mīklas bļodu komplekts
1. Mīklas bļoda 2,4 l
Ø 21,7 x 10,5 cm
2. Eco+ Mīklas bļoda 1 l
Ø 19 x 9,4 cm
SS231014

26,90 €

Sākotnējā un visvairāk pārdotā 
Tupperware bļoda kopš 1946

2. 

1. 

Visas cenas ir Tupperware ieteiktas un ir maināmas. Piegādes problēmu gadījumā daži trūkstoši 
produkti tiks aizstāti ar līdzīgiem citas krāsas vai tādas pašas cenas produktiem. Skrejlapā atveidotā 
produktu krāsa var nedaudz atšķirties no īstās. 
©2023 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. 
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums. 

Tālruņa 
numurs:

www.tupperware.lv
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee/


