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Valabilitate:
06-30.06.2022
CAPPY PULPY
Băutură
răcoritoare

• 2 x 1,5 L
• diverse sortimente
• PLUS Cappy Pulpy
portocale 0,33 L
• preț/2 bucăți

10,

79

Cadouri mari
pentru cei mici
şi preţuri mici
pentru cei mari!

DANONINO
Brânzică de vaci
cu piure de fructe

• 4 x 50 g
• diverse sortimente
• PLUS Danonino Iaurt
de băut cu căpșuni, 190 g
• preț/bucată

4,

79

KINDER PINGUI
Desert cu glazură
de ciocolată fină,
pandișpan și cremă
de lapte
• 30 g
• preț/bucată

1,69

Ceafă de porc
marinată,
dezosată, feliată
• proaspătă
• diverse sortimente
• preț/kg

27,99

7,69

FINE LIFE
Cârnați

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

Picnicul a început!
CUMPĂRĂ

1 produs

ÎNSCRIE NR. BONULUI
fiscal prin

1 produs

+

SMS la 1869
Perioadă campanie:
6-30 iunie 2022

ARDEALUL
Pate
porc/pasăre
• 100 g
• preț/bucată

3,09

BICICLET
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PĂSTREAZĂ BONUL FISCAL PENTRU VALIDARE!

LA MINUT
Muștar

• 290/300 g
• diverse sortimente
• preț/bucată

3,89
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POȚI CÂȘTIGA PRIN TRAGERE LA SORȚI:

NI

Campania se desfășoară în perioada
6-30 iunie 2022. Cumpără cel puțin
un produs LaMinut și cel puțin 1 produs
Ardealul pe același bon fiscal, orice sortiment
și poți câștiga prin tragere la sorți unul din
premiile puse în joc (3 biciclete Romet Rambler
R7.0/ 5 rucsacuri de picnic DomoClip/ 10 seturi
de accesorii grătar Tarrington House). Valoarea
totală a premiilor este de 8.353 RON (TVA inclus).
Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe www.
la-doi-pasi.ro. Campania este disponibilă în limita
stocurilor de produse participante prezente în magazinele
LaDoiPași. Info-Line: 0738.820.095 (program luni-vineri,
interval orar 11:00 – 15:00, în afara sărbătorilor și zilelor
libere legale. Tarif normal)
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PLĂTEȘTI 5

PRIMEȘTI

3,99

STRONGBOW
Cidru

• 0,33 L
• diverse sortimente
• preț/sticlă

PAMPERS
PANTS
Scutece chiloțel

• mărimi 3/4/5/6/7
• 62/52/48/44/38 bucăți
• PLUS Pampers
52 Șervețele umede
Fresh Clean
• preț/bucată

62,

89

PERSIL
Detergent
automat pentru rufe
• 2 kg
• Regular/Lavandă
• PLUS
Bref Power
Aktiv Juicy Lemon/
Lavandă/Pine, 50g
• preț/bucată

6

9,99

GLANKRONE
Bere
• 5% alcool
• 6 x 0,5 L
• preţ/6 x 0,5 L

SAU

SYOSS OLEO
Vopsea de păr

18,

• 100/115 ml
• diverse sortimente
• PLUS Syoss
Șampon/Balsam, 440 ml
• preț/bucată

39

RAID
Spray insecte

18,09

• 400 ml
• muște și țânțari/
insecte târâtoare
• PLUS
ARO Prosop
bucătărie 2 role
• preț/bucată

12,59

FAIRLINE
Lichid
spălare
parbriz vară
•5L
• preț/bucată

3,89

PURINA FRISKIES
Hrană uscată
pentru câini
• 2,4/3 kg
• diverse sortimente
• PLUS PURINA
Dentalife 115/142g,
diverse sortimente
• preț/bucată

3 kg

28,79

SAU
2,4 kg

20,59

OTI
Aparat de scos
sâmburi cireșe/
vișine/măsline

• material plastic
• înălțime: 27 cm
• dimensiuni: 20 x 9.5 cm
• sistem de fixare cu ventuză
• protecție anti-stropire
• recipient colector sâmburi
• preț/bucată

18,19

HM 1521
Mixer de mână

• putere 150W
• palete/ cârlige aluat
cromate
• preț/bucată

39,99

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.

