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Răsplătim
clienții fideli
Înregistrați-vă pe www.nomiland.ro
și profitați de o mulțime de avantaje!

GHIDUL 
AVANTAJELOR

Informații actuale pe www.nomiland.ro
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Clubul
Nomiland

www.nomiland.ro/clubul-nomiland/

Fiecare grădiniță sau școală,

devine membru deja după prima comandă!

RĂSPLĂTIM
CLIENȚII FIDELI

...deoarece la noi aveți posibilitatea să beneficiați 

de ceva în plus pentru achizițiile făcute!

Membrii Clubului NOMILAND primesc gratuit 

diverse articole pe tot parcursul anului.

La fiecare achiziție de produse din catalogul nostru, veți 

primi pentru 10 Lei cu TVA facturați - 1 punct în contul 

dvs. din Clubul NOMIland.
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2.
în produse 

electronice și 

accesorii

1.
în produse

din catalogul

nostru

www.nomiland.ro

puteți alege 

din peste 
9000 de  
produse

cu punctele adunate 

vă puteți face un 

cadou sub formă 

de electronice de 
calitateRĂSPLĂTIM

Convertiți 
punctele

adunate

...deoarece la noi aveți posibilitatea să beneficiați 

de ceva în plus pentru achizițiile făcute!
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1.

www.nomiland.ro/clubul-nomiland/

Numărul
de puncte
adunate

CADOU pentru dvs.
Produse din catalog în 

valoare de:

250 100 lei
375 150 lei
588 235 lei
875 350 lei

1 250 500 lei
1 500 600 lei
1 750 700 lei
2 250 900 lei
2 500 1 000 lei

În schimbul punctelor 
adunate de dvs. vă oferim 
posibilitatea alegerii din 

mulțimea de produse din 
Catalogul nostru 2019 - 2020

(Valabil pentru: Jocuri de rol, Materiale 
didactice și jocuri, Artă și creație, Educație 

muzicală și Sport.)

Puteți achiziționa cu 
punctele adunate o mulțime
de produse din catalogul 
nostru 2019-2020

puteți alege 

din peste 
9000 de  
produse
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1. Alegeți-vă produsul, pe care doriți
să-l achiziționați cu puncte. 

2. La produse se regăsește secțiunea
Achiziționați cu punctele din club, pe care este suficient să o bifați.

3. După bifare se va afișa numărul de puncte necesare
pentru achiziționarea acelui produs.

4. Pentru finalizarea achiziției,
faceți click pe butonul Comandă.

Daca la un anumit produs nu există secțiunea Achiziționați cu punctele din club,
acel produs nu are posibilitatea achiziționării cu puncte.

Cum se procedează?

SCHIMBUL PUNCTELOR
Cu produse 

peste 9000 de produse în ofertă

Achiziționați cu punctele din club

Exemplu:
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2.

www.nomiland.ro/clubul-nomiland/

Cunoașteți pe cineva care vă poate
oferi produse electronice

GRATIS?
La noi le veți primi!

 ... de punctele adunate 
puteți achiziționa 
electronice și diverse 
alte accesorii

RĂSPLĂTIM
CLIENȚII FIDELI

cadouri valoroase 
numai pentru dvs.

 Alegeți-vă de punctele adunate un CADOU PENTRU DVS. 
sub formă de produse electronice de calitate!

Vă oferim la alegere până la 55 de produse
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Aparat de 
curățat 
scame 
Cod: FP23015
PREȚ: 21 lei

100
puncte

Calculator 
Cod: FP45980
PREȚ: 25 lei

110
puncte

Stick USB
 - 32 GB 
Cod: FP14555
PREȚ: 35 lei

155
puncte

200
puncte

Ceas
de perete 
Cod: FP27785
PREȚ: 43 lei

Toaster 
Cod: FP27260
PREȚ: 51 lei

225
puncte

225
puncte

Ondulator 
Cod: FP22263
PREȚ: 49 lei

270
puncte

Cântar de 
bucătărie 
Cod: FP26628
PREȚ: 61 lei

Fierbător de 
apă 
Cod: FP32483
PREȚ: 79 lei

Ondulator
de păr cu aer 
Cod: FP26794
PREȚ: 118 lei

350
puncte

450
puncte

550
puncte

Prăjitor de 
pâine 
Cod: FP06807
PREȚ: 98 lei
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Ramă foto 
digitală 
Cod: FP50683
PREȚ: 158 lei

Râșniță 
condimente 
RUSSEL 
HOBBS
Cod: FP45685
PREȚ: 139 lei

Baterie
externă 
Cod: FP49188
PREȚ: 140 lei

650
puncte

700
puncte

650
puncte

DVD Player 
Cod: FP42265
PREȚ: 235 lei

Umidificator 
de aer 
Cod: FP30424
PREȚ: 238 lei

1 050
puncte

1 050
puncte

DVD Player 
portabil 
Cod: FP47688
PREȚ: 300 lei

Aspirator 
Cod: FP04350
PREȚ: 315 lei

Râșniță de 
cafea
DE LONGHI 
Cod: FP29684
PREȚ: 270 lei

1 400
puncte

1 200
puncte

1 350
puncte

Mixer de 
bucătărie 
Cod: FP24855
PREȚ: 280 lei

1 280
puncte

1 250
puncte

Cuptor cu 
microunde 
Cod: FP36516
PREȚ: 279 lei
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Tabletă 
Cod: FP14790
PREȚ: 585 lei

Monitor
LED 24˝ 
Cod: FP12293
PREȚ: 799 lei

3 550
puncte

2 600
puncte

Microsistem 
audio

 cu DVD
Cod: FP48463
PREȚ: 505 lei

Blu - ray
Player 
Cod: FP48326
PREȚ: 525 lei

2 350
puncte

2 250
puncte

Expresor
cafea 
Cod: FP11542
PREȚ: 490 lei

2 200
puncte

2 000
puncte

Radio portabil 
cu CD Player 
Cod: FP48063
PREȚ: 445 lei

Grătar
electric
Cod: FP23753
PREȚ: 430 lei

1 900
puncte

1 600
puncte

Monitor 
digital 
pentru
copii 
Cod: FP29870
PREȚ: 360 lei

Oferta completă de produse electronice o puteți găsi în catalogul
nostru sau pe pagina www.nomiland.ro.

Puteți schimba produsele electronice cu un anumit număr de puncte 
care este afișat la fiecare produs. De asemenea aceste produse 

se pot achiziționa și cu bani, prețul fiind afișat în dreptul fiecărui 
produs. La achiziția de produse electronice și accesorii nu se acordă 

puncte. Pentru comandă folosiți codul de produs corespunzător.
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Activity Original Puzzle stratificat - Fluture

135,00 Lei cu TVA 29,00 Lei cu TVA

Data preconizată de livrare: Data preconizată de livrare:

cod: PI7319 cod: GO57899

ÎN STOC 5 buc

la dvs. în 5 zile

până la 20 zile

Numai în NOMIland
găsiți disponibilitatea produselor pe web

Perioada de livrare este afișată în dreptul fiecărui produs.
Astfel este afișat produsul care

este pe stoc:
Astfel este afișat produsul care

nu este pe stoc:

termenul 
aproximativ când
va intra produsul
în stoc

•  disponibilitatea tuturor produselor
 o regăsiți pe site-ul nostru
•  perioada de livrare este afișată
 la fiecare produs 

Livrare rapidă, termenul de livrarea 
presupus de până la 5 zile.ü• posibilitatea folosirii

 filtrului:
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Datorită acestui fapt putem asigura livrarea rapidă
și fără probleme a produselor.

Produsele cele mai vândute 
LE AVEM PE STOC

În mod continuu creștem stocurile.
Scurtăm termenele de livrare.

PRODUSELE DIN STOC
ajung la dvs. în 5 zile
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Pe contul dvs. aveți posibilitatea:
• să aflați numărul de puncte primite
• să vizualizați istoricul comenzilor
• să urmăriți online starea comenzii
• să vă creați o listă de cumparături / wishlist

Ce este o listă de cumpărături / wishlist?

Vă permite, ca printr-un click să vă salvați produsele care vă 
interesează, și pe care doriți să le achiziționați în viitor.

Puteți astfel calcula costul comenzii dvs. Pentru a putea folosi 
această funcție, este necesar să fiți înregistrați. 

De ce este bine să fiți înregistrați?
Care sunt avantajele dacă gradinița sau școala dvs.

este înregistrată?

Înregistrați-vă pe
www.nomiland.ro/club/user/ 
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Cu fiecare factură veți primi și un ghid al contului dvs.

Exemplu:

Ghid de cont

Situația actuală a punctelor
adunate este 3106.
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La
 n

oi
 av

eți

Cu NOMILAND
                  ieșiți pe plus!

* Mai multe informații pe www.nomiland.ro

La comenzi de mobilier 
în valoare de peste 4500* lei beneficiați 
de transport GRATUIT!
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țiLa
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La o comandă de peste 450* lei
din categoriile Jocuri de rol, Materiale 
didactice și jocuri, Artă și creație, 
Educație muzicală și Sport.

Cu NOMILAND
                  ieșiți pe plus!

* Nu se aplică pentru mobilier,
amenajări interiorare și mobilierul din spumă. 
Mai multe informații pe www.nomiland.ro
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Partenerul grădinițelor
din anul 1996

NOMILAND RO s.r.l.
Str. Surorile Martir Caceu nr. 7

Timișoara
Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să ne contactați:

nomiland@nomiland.ro
www.nomiland.ro

tel: 0356 630 006

E U R O P E A N  G R O U P

MARK01RO


