
 * Cena cennikowa netto PPH „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

A OTRZYMASZ

PROMOCJA

LUB

Patelnia                       Character 28cm Mikser 
 - super wytrzymała i odporna na zarysowania powłoka nieprzywierająca Titanium Pro
 - umożliwia smażenie praktycznie bez użycia tłuszczu
 - gruby spód indukcyjny gwarantuje wyjątkowo równomierną dystrybucję ciepła
 - wskaźnik Thermo-spot pozwala na smażenie w optymalnej temperaturze i zachowanie maksimum 
składników odżywczych

 - przystosowana do kuchenek: gazowych, elektrycznych, ceramicznych, indukcyjnych
 - kolor czerwono - bordowy
 - średnica 28 cm

 - umiejętnie łączy kompaktowe rozmiary z dużą 
mocą i funkcjonalnością

 - pięciostopniowa regulacja prędkości działania 
urządzenia

 - otwarta rączka miksera pokryta specjalnym, 
antypoślizgowym materiałem

 - wyposażony w stojak 
z pojemną, 3l misą

 - komfort użytkowania 
miksera poprawia 
dołączona łopatka do 
szybkiego wyjmowania 
ciasta z kubka oraz łopatka 
samozagarniająca

 - w zestawie trzepaki, 
mieszadła 
i tarcza przecierająca

 - moc 400 W
 - funkcja Turbo

170zł
wartość prezentu

***

za1zł**

za1zł** 160zł
wartość prezentu

***

KUP PAKIET

24x 24x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x

PLAK 750
Cena: 10,59 zł*

VINET 750
Cena: 9,59 zł*

SONAX 313 200
Szampon z woskiem 

koncentrat

Cena: 11,98 zł*

SONAX 308 000
Pasta do chromu 

i aluminium

Cena: 7,99 zł*

SONAX 320 100
Pasta lekkościerna

Cena: 9,69 zł*

SONAX 291 141
Mleczko do 

czyszczenia skóry

Cena: 16,91 zł*

SONAX 317 100
Wosk do lakierów 

metalizowanych

Cena: 13,99 zł*

SONAX 301 100
Twardy wosk w płynie

Cena: 11,22 zł*

SONAX 300 100
Auto politura

Cena: 11,80 zł*

SONAX 302 100
Do regeneracji lakieru

Cena: 12,98 zł*

SONAX 316 200
Pasta woskowa

Cena: 19,98 zł*

PROMOCJA NR 59.15 DET WAŻNA OD 12 MARCA DO 30 KWIETNIA 2015 LUB DO ODWOŁANIA


