
KUP PAKIET

A OTRZYMASZ

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

 › 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

za1zł**

 - 3 godzinna ładowarka USB Duracell zapewnia dodatkową moc 
dla urządzeń w każdym czasie, bez względu na miejsce

 - urządzenie jest małe, bardzo lekkie, o eleganckim kształcie
 - wbudowana bateria 1150mAh Li-ion o wysokiej pojemności
 - kompatybilny z takimi urządzeniami jak: iPod, iPhone, BlackBerry, 
E-czytnik, Amazon Kindle, większość odtwarzaczy MP3, 
telefonów komórkowych oraz smartfonów

 - automatyczne wyłączanie ładowania
 - wskaźnik stanu naładowania
 - wyjście mini-USB i micro-USB
 - 3 godziny extra rozmów
 - waga: 365 g
 - wymiary: 78mm x 45mm x 19mm

3 godzinna ładowarka USB

135zł
wartość prezentu

***

Napój energetyczny 
Power Horse24x

za 0,10zł/szt.**

 - zwiększa sprawność fizyczną oraz 
umysłową

 - dostarcza energii zapewniając wysoką 
wydajność – w pracy i w czasie wolnym

 - wyprodukowany w Austrii
 - opakowanie idealnie pasujące do 
standardowych uchwytów samochodowych

 - pojemność: 250 ml

96zł
wartość prezentu

***

LUB

PROMOCJA
3x 3x 6x 3x 3x 3x

PPL 500ml PPL 500ml PPL 500ml PPL 500ml PPL 500ml PPL 500ml

Cena: 12,98 zł* Cena: 6,93 zł* Cena: 6,69 zł*
Cena: 11,25 zł*

Cena: 8,98 zł*Cena: 7,85 zł*

Czyści i odświeża 
nawiewy

Pianka do szyb 
i luster

Pianka do 
plastików i tworzyw  

Odrdzewia i penetrujePianka do 
tapicerki i dywanów 

Nabłyszcza 
i konserwuje

3x 3x 3x 3x 3x 3x

VINET 750 HYDROREP 750 FORLEGA 750 LACER 750 PNEUBELL 750 PLAK 2R 750
Cena: 9,59 zł* Cena: 10,98 zł* Cena: 8,45 zł* Cena: 8,25 zł* Cena: 8,52 zł* Cena: 17,49 zł*

PROMOCJA NR 69.14 WAŻNA OD 13 MARCA DO 11 KWIETNIA 2014 LUB DO ODWOŁANIA


