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ELEGANCKO
i na co dzieĚ

WYSOKIEJ JAKO^CI
STAL NIERDZEWNA

Zbieraj znaczki
i skompletuj zestaw sztu§ców
Oferta obowizuje do 4 lipca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

MONA MY
W ZMYWARCE

ZAKUPY
25Ŭƛđ
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rabat do

67%

BergHOFF to design, styl, funkcjonalnoŜ§ i jakoŜ§.
Linia ESSENCE jest pođczeniem solidnego wykonania BergHOFF
i wielokrotnie nagradzanego wzornictwa Ralpha Kramera.
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Zestaw stģđģƏƕŬàŬśƛůŀ

(widelec, nóƞ, đyƞka, đyƞeczka)

8 punktów + 29,99 zđ
Bez punktów 8ĝ²ĝĝ zđ

rabat do

64

%

rabat do

64

%

ZestaƏŬàŬđƕƞeczek
do kawy/herbaty

Zestaw 4 widelczyków
deserowych

8 punktów + 24,99 zđ

8 punktów + 24,99 zđ

Bez punktów Ũĝ²ĝĝ zđ

Bez punktĤƏ Ũĝ²ĝĝ zđ

Regulamin akcji na: www.eko.pl

ZAKUPY
25Ŭƛđ

=1x

8x

=

rabat do

67%

Kaƞdy element to doskonađe wywaƞenie pomiÒdzy jakoŜci, praktycznoŜci i stylowym wykoĚczeniem. Sztu§ce
s wykonane z najwyƞszej jakoŜci stali 18/10. Kolekcja sztu§ców dla najmđodszych to ta sama jakoŜ§ stali 18/10
dopasowana do dzieciÒcych potrzeb. Peđna kolorów doda dzieciom uŜmiechu podczas kaƞdego posiđku.
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Zestaw sztu§¦ĤƏŬŴŬśƛůŀŬ¶ĈŬ¶ƛ÷Â¦÷
(widelec, nóƞ, đyƞka)

%

ZestaƏŬ¶ģŬśđtek

(đyƞka ń widelec) 25 cm

8 punktów + 29,99 zđ

8 punktów + 24,99 zđ

Bez punktów 8ĝ²ĝĝ zđ

Bez punktów Ũĝ²ĝĝ zđ

Dodatkowo bez p
punktów
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%

Nabierka do zupy
N
32,5 cm

Deska do krojenia
bambusowa 45x30x4 cm

79,99 zđ
Cena reäularna 23ĝ²ĝĝ zđ

8 punktów + 24,99 zđ

DđƕĘÂąŬ]ĤĈŬ÷ŬW÷ÂĺœƛŬſģŬ19 cm

Bez punktów Ũĝ²ĝĝ zđ

29,99 zđ

Nabierka do zupy

Cena reäularna 8ĝ²ĝĝ zđ

Oferta obowizuje do 4 lipca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

JAK ROZPOCZ  Z IERANIE KOLEKCJI?
Zbieranie punktów jest đatwe: do 4 lipca 2018 roku
moƞesz zbiera§ znaczki robic zakupy w sklepach „Eko”.

1. Za kaƞde wydane 25 zđ otrzymasz jeden znaczek.
2. Naklej znaczki w wyznaczone miejsce na ulotce.
3. Aby kupi§ poszczególne produkty z zestawu

w specjalnej cenie, przekaƞ kasjerowi wypeđnion
ulotkÒ, w której znajduje siÒ komplet 8 znaczków.

4. PamiÒtaj, ƞe 4 lipca 2018 r. jest ostatnim dniem,
kiedy moƞesz otrzyma§ punkty bonusowe,
ale masz czas aƞ do 18 lipca 2018 r.,
ƞeby odebra§ nagrody.

5. Oferta limitowana, do wyczerpania zapasów.

Zbieraj znaczki do 4 lipca 2018 r.
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Regulamin akcji na: www.eko.pl

INFOLINIA: 22 777 42 45

