
 › Promocja nie łączy się z innymi promocjami PPH „PARYS” Sp. z o.o.
 › Przy składaniu zamówień należy zaznaczyć, że towar pochodzi z promocji
 › Istnieje możliwość wielokrotnego składania zamówień podczas trwania promocji
 › Termin realizacji zamówień promocyjnych do 14 dni

A OTRZYMASZ

PROMOCJA
KUP PAKIET

za1zł**

A OTRZYMASZ

360zł
wartość prezentu

***

+ +
Cena: 10,59 zł*

Cena: 11,95 zł/szt.* Cena: 11,95 zł/szt.*

Cena: 10,59 zł*

       * Cena cennikowa netto PPH „PARYS” Sp. z o.o.
      ** Lub nieodpłatne wydanie za potwierdzeniem odbioru
     *** Wartość liczona w cenach detalicznych

Dron z kamerą

60x Dowolne 
dodatki do paliw ERC

100x Dowolne 
dodatki do paliw ERC

ERC Power Additive Dodatek do benzyny
ERC Power Cleaner Czyści układ paliwowy benzyny

ERC Power Additive Dodatek do diesla
ERC Power Cleaner Czyści układ paliwowy diesla

ERC Power Additive Zimowy dodatek do diesla

ERC Power Additive Dodatek do benzyny
ERC Power Cleaner Czyści układ paliwowy benzyny

ERC Power Additive Dodatek do diesla
ERC Power Cleaner Czyści układ paliwowy diesla

ERC Power Additive Zimowy dodatek do diesla

72x 120x
Plak 750 Plak 750

Kompaktowy odkurzacz

 - Przeznaczony do usuwania suchych i wilgotnych 
zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody.

 - Doskonale sprawdza się w roli odkurzacza 
samochodowego oraz w piwnicy, garażu, 
przydomowym warsztacie, na podjeździe i tarasie.

 - Funkcja wydmuchu umożliwia usuwanie liści 
w jedno miejsce.

 - Zaczep na zderzaku umożliwia szybkie 
i wygodne odstawienie ssawki podczas 
krótkich przerw w pracy.

 - Wyposażony w niezawodne filtry 
kartridżowe przystosowane do pracy 
na mokro i sucho.

 - Moc: 1400 W.

 - 6 x talerz płytki obiadowy
 - 6 x talerz płytki deserowy
 - 6 x talerz głęboki
 - 6 x filiżanka
 - 6 x spodek 

Skład kompletu:

Zestaw obiadowo 
- kawowy 
30 elementów

LUB

za1zł**
350zł

wartość prezentu

***

PROMOCJA NR 253.15 WAŻNA OD 12 PAŹDZIERNIKA DO 6 LISTOPADA 2015 LUB DO ODWOŁANIA

 - Serwis wykonany 
z najwyższej jakości 
porcelany.

 - Wzmacniane krawędzie, 
dzięki którym porcelana jest 
odporniejsza na stłuczenia.

 - Porcelana wyjątkowo 
odporna na uszkodzenia.

 - Możliwość używania 
w kuchence mikrofalowej 
i mycia w zmywarce.

 - Nowoczesny desing 
i dbałośc o szczegóły.

 - Możliwość wykonywania zdjęć i nagrywania filmów
 - Zawiera kartę pamięci SD 2GB i podświetlenie LED
 - Sterowanie w 6 kierunkach
 - Możliwość obrotu 
360 stopni

 - Średnica 26 cm

LUB

300zł
wartość prezentu

***

za1zł**


