50%
попуст

Вкусна
деценија

Во периодот од 20.10.2020 до 15.01.2021 купувајте во
Рамстор маркетите, собирајте купони и искористете
можност да добиете 50% попуст на Делимано
садовите со најквалитетната облога за готвење.

ТАВА ЗА ПРЖЕЊЕ
14 см

399 ден.

x5

798 ден.
24 см

799 ден.

x5

50%
попуст

1.598 ден.
28 см

899 ден.

x5

1.798 ден.
РОСТЕР 40 x 25 см

999 ден.
ОКРУГЛА ТАВА 26 см

999 ден.

1.998 ден.

x5

1.998 ден.

x5

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА: Во периодот од 20.10.2020 до 15.01.2021 за секоја сметка во вредност над 300.00
денари добивате купон. Дополнителниот купон се добива со купување на некој од прикажаните промотивни
производи на задната страна од летокот, доколку вкупниот износ на сметката е над 300.00 денари.

ПРОИЗВЕДЕНО
ВО ШПАНИЈА

999 ден.

499 ден.

x5

1.199ден.

ГРИЛ ТАВА 27 см

1.299 ден.

x5

2.598 ден.

2.398 ден.

ВИСОКА ТАВА 26 см

899 ден.
1.798 ден.

299 ден.
598 ден.

24 см

1.998 ден.
24 см

20 см

x5

998 ден.

КАСЕРОЛА
20 см

СТАКЛЕН КАПАК

ТАВА ЗА ПАЛАЧИНКИ 24 см

x5

x5

349 ден.
698 ден.

28 см

399 ден.
798 ден.

ВОК ТАВА 28 см

999 ден.

x5

1.998 ден.

Со собирање на потребниот број на купони и поволна доплата можете да купите некој од производите на брендот
Делимано по промотивна цена со попуст од 50%. Производите можете да ги подигнете најдоцна до 31.01.2021.

за купена Пионир чоколада
лешник 100 гр. или 200 гр.

за купени Банини производи од
прикажаните

за купени Соко штарк наполитанки
360 гр.

за купен Перутнина ПТУЈ свеж
пилешки производ

За купен Малешевски производ

за купенa Милка чоколада од
прикажаните

за купен Мамас ајвар/малиџано/
лутеница 550 гр.

За купен Виндија производ од
прикажаните

за купен Суташ производ од
прикажаните

За купен Здравје Радово производ
од прикажаните

за купен Бик производ од
прикажаните

За купени ХИП влажни марамчиња
и козметика

за купен Пелистерка производ од
прикажаните

за купен Диме Био Леб 500 гр. од
прикажаните

за купено вино Тиквеш
Александрија 0.75 Л.

Рамстор маркетите го задржуваат правото да ја прекинат акцијата од објективни причини. За можни печатни грешки, Рамстор маркетите однапред се извинуваат.

