
Македонски квалитет и традиција

15.07.2020 - 30.09.2020 



Прекривка единечна

150x200цм

799,00

Во периодот од 15.07.2020 до 30.09.2020 за секоjа сметка во вредност над 300 денари добивате купон.

Дополнителниот купон се добива со купување на некој од производите на промотивниот леток, доколку вкупниот 
износ на сметката е над 300 денари. Со собирање на потребниот број на купони и поволна доплата можете да ги 
купите Фротирка производите. Подигнувањето на производите се врши најдоцна до 15.10.2020.

Боите може да се разликуваат од прикажаните. Прикажаните пешкири за на плажа и прекривки се дел од понудата на дезени и бои кои се дел од промоцијата.
Рамстор маркетите го задржуваат правото да ја прекинат акцијата од објективни причини. За можни печатни грешки, Рамстор маркетите однапред се извинуваат.

Пешкир 

30x50цм

60 денари + 3 собрани купони

170 денари + 4 собрани купони

340 денари + 5 собрани купони

Пешкир 

50x90цм

Пешкир 

70x130цм

 60,00

170,00

340,00

+3 купони 

+4 купони 

+5 купони 



Кујнска крпа 

45x65цм 

Пешкир за на плажа 

100x180цм 
Пешкир за на плажа 

90x160цм 

+7
купони

+7
купони

1 53 7 92 64 8 10

 55,00

Прекривка единечна

150x200цм

799,00

Прекривка дупла

200x200цм 

999,00

799 денари + 7 
собрани купони

450 денари + 5 собрани купони 550 денари + 5 собрани купони

55 денари + 3 собрани купони

999 денари + 7 
собрани купони

450,00 550,00

+5 купони +5 купони

+3 купони



За купен Јамница леден чај 1.5 л За купен ОРЕО производЗа купен Синета сок 1.5 л

За купени Бекутан влажни 
марамчиња / влажен тоалетЗа купен Прима пак производЗа купен Дуел производ

За купена салама/виршла од  
Перутнина Птуј За купен Пекабеско производ

За купено кафе Гранд арома 200 гр

За купен сладолед од 
прикажаните

За купен Збрегов производ од 
прикажаните

За купенo Хип средство за капење 
за коса и тело 400 мл

За купен Маги производ За купено Александрија куве вино

За купено кафе Гранд арома 200 гр

За купен сладолед од 

Побрзајте количините се ограничени! Рамсторе Маркетите го задржуваат правото да ја прекинат акцијата од објективни причини. За можни печатни грешки Рамсторe Маркетите 
однапред се извинуваат. 
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