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COCA-COLA
Băutură răcoritoare
carbogazoasă

SAU

E-BODA VIBE 100
Boxă portabilă

•2x2L
• diverse sortimente
• CADOU pahar Coca-Cola
0,35 L sau doză Coca-Cola
zero 0,33 L
• preţ/ 2x2 L

9,

29

URSUS
Cooler
Bere fără alcool
cu aromă
• diverse sortimente
• 0,33 L
• preț/bucată

3,

19

ZODIA

REDUCERILOR
12-25 iulie

• putere maximă 60W
• conectivitate Bluetooth, USB, AUX
• acumulator 1.500 mAh, 3,7V
• radio FM
• preț/bucată

64,

99

PRODUS
CONGELAT

Pulpe de pui
inferioare
• ATM
• preț/bucată

FINE LIFE
Cârnați

• grătar/
cabanos/oltenești
• 300 g
• preț/bucată

7,59

NEGRO
2000
Șprot
congelat

• 500 g/pungă
• preţ/pungă

7,

69

2,99
FINE LIFE
Pate porc

• 200 g
• CADOU
Fine Life pate
pasăre, 100 g
• preţ/bucată

Între 5-31 iulie cumpără cel puțin 2 pachete spaghetti sau macaroane Băneasa
și primești o pungă de fidea pentru supă, în limita stocului disponibil. În plus,
dacă înscrii bonul fiscal până pe 31.08.2021 pe aventuraitaliana.pastebaneasa.ro
poți câștiga unul dintre premiile verii. Detalii despre premii și regulament sunt
disponibile pe pagina de înscriere în concurs.

BĂNEASA
Spaghetti /
Macaroni

• 2 x 500 g
• CADOU Baneasa fidea
scurtă 8 ouă, 250 g
• preț/2 bucăți

6,49

HOCHLAND
Cașcaval
clasic
• 200 g
• preț/bucată

10,19

1,

99

SALATINI
Sărăţele

• diverse
sortimente
• 2 x 110 g
• CADOU
Tedi biscuiți
cu unt, 50 g
• preț/2 bucăți

4,39
NESACAFE
Cafea solubilă
3in1

• 6 x 14g/15g/16,5g
• strong, mild,
original, zahar brun
• CADOU Nescafe
3in1 frappe, 16 g
• preț/6 bucăți

2,99

BURN
Energizant
• 0,25 L
• preț/doză

3,49
TYMBARK COOL
Băutură răcoritoare
necarbogazoasă

ANGELLI
Mionetto
Treviso
Prosecco

BORSEC
Apă minerală
plată

•2L
• diverse sortimente
• preţ/pet

•2L
• preț/pet

4,

• 0.75 L
• preţ/sticlă

2,

29

31,

79

99

SAU

ARIEL
Detergent

• Oxi efect
• 10 capsule
• preț/bucată

11,49

FARMEC
Gel/Loțiune
dezinfectantă
• 150 ml
• CADOU ARO
șervețele umede,
15 bucăți
• preț/bucată

FA
Deodorant

10,99

• 2 x 150 ml
• diverse
sortimente
• CADOU FA săpun
solid, 90 g
• preț/2 bucăți

11,79

ALWAYS
Platinum
Super Size
Absorbante
• 7 bucăți
• preț/pachet

5,99

Papuci
bărbați/damă
• material PVC
• mărimi 38-45
• preț/bucată

7,

09

MAYA
Set 4 cutii
alimentare
cu mânere

• capacitate
0,3/0,6/1,2/2,4L
• material plastic
• preț/set

8,

79

Cană

• material plastic
• capacitate 1,25 L
• preț/bucată

1,99

OTI
Presă manuală
pentru fructe și
legume

• corp din material plastic
rezistent
• sită din metal
• dispozitiv de fixare pe
masă
• preț/bucată

17,

19

Ofertele cuprinse în această broșură sunt valabile în limita stocului existent. Informațiile despre articole și prețuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar.
Prețurile produselor din acest catalog reprezintă prețurile maxime ce pot fi percepute de comerciant în magazinul său pentru respectivele produse. Comerciantul are deplină
libertate de a stabili, pentru produsele din acest catalog, prețuri de vânzare mai mici decât cele indicate în acesta. Pozele prezentate în această revistă sunt cu titlu de prezentare.

