PROMOCJA
KUP
12x

12x
Plak Płyn do
chłodnic -35˚C
AUTORAD G12+ 5L

3x

Plak Płyn
do chłodnic -35˚C
AUTORAD G12+ 1L

6x
Plak Płyn do
chłodnic Koncentrat
AUTORAD G12+ 5L

Plak Płyn do
chłodnic Koncentrat
AUTORAD G12+ 1L

12x
PRESTONE
Płyn do chłodnic 1l

4x

3x
PRESTONE
Płyn do chłodnic 4l

PRESTONE
Koncentrat płynu do
chłodnic 1l

2x
PRESTONE
Koncentrat płynu do
chłodnic 4l

A OTRZYMASZ
Odkurzacz

KULTOWY Taktyczny
Plecak TXR 25L
-- plecak pakowny i wygodny,
-- wykonany z wodoodpornego nylonu 1000D o niesłychanej
odporności na zużycie,
-- wyposażony w 2 komory: główną i średnią oraz 2 przednie
kieszenie zamykane na zamek z dostępem bezpośrednio od zewnątrz,
-- przednie panele wyposażone w system montażowy MOLLE,
-- plecy oraz szelki w plecaku wyściełane są przepuszczającym powietrze
materiałem
-- posiada szerokie, regulowane szelki, wzmocnione taśmą
z D-ringami do podpinania podręcznych przedmiotów,
-- dodatkowo szeroka, regulowana taśma biodrowa zapewnia stabilność plecaka,
-- wyposażony w boczne, dolne i górne taśmy kompresyjne do zmniejszenia gabarytów
plecaka, które dodatkowo zabezpieczają przed przemieszczaniem się ładunku.

LUB

wartość prezentu

150zł
**

za1zł*
Wymiary: 45 x 25 x 25 cm
Materiał: poliester 1000 D

za 1zł*
wartość prezentu

PROMOCJA NR 179.17 DET WAŻNA OD 11
PAŹDZIERNIKA
DO 10 LISTOPADA
LUB DO ODWOŁANIA
2.01.2018
do 16.01.2018
lub2017
do wyczerpania
nagród
› 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

-- kompaktowe rozmiary i niska waga, łatwy do
przenoszenia i przechowywania,
-- worek safbag z 4- stopniowym systemem
filtracji i higienicznym zamknięciem
o skuteczności filtracji epa – oczyszcza
powietrze z większości bakterii, pyłków
i odchodów roztoczy,
-- duża pojemność worka – aż 2,5 l,
-- system parkowania – wygodne
przechowywanie,
-- metalowa rura.

* Lub nieodpłatne wydanie za potwierdzeniem odbioru
** Wartość liczona w cenach detalicznych

160zł
**

