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SAVO
Soluție antimucegai
• diverse sortimente
• 500 ml
• preț/bucată

Curățenie
în doi pași!

ARO 
Pachet* curățenie
• detergent geamuri cu 
pulverizator, 750 ml
• soluție pentru parchet, 1 L
• odorizant solid  
pentru toaletă, lemon, 40 g
• preţ/pachet

Valabilitate: 
05.11-30.11.2019 www.la-doi-pasi.ro

*Cumpără 1 bucată ARO detergent geamuri cu pulverizator, 750 ml și 1 bucată ARO 
soluție pentru parchet, 1 L și primești un odorizant solid pentru toaletă, lemon, 40 g.



PREȚUL 
ZILEI

7,99

9,29

2,19

1,99

3,99

13,4921,99

Mandarine
• preț/kg

GOLFERA
Prosciutto 
cotto
• 100 g
• preț/bucată

Pachet 
COCA-COLA
Băutură 
răcoritoare 
carbogazoasă
• Original/Zero
• 2 x 2 L
• pahar
• preț/pachet

FRAGEDO ICE
Pui grill
• pungă
• preţ/kg

AMATA
Roşii 
decojite 
cuburi
• 400 g
• preț/bucată

Pachet
FORTUNA Rendez-Vous
• cafea măcinată 
Fortuna 
Rendez-Vous, 
2 x 250 g
• ceașcă porțelan
• preț/pachet

ARO
Grăsime 
vegetală 
tartinabilă
• 25% grăsime
• 250 g
• preț/bucată

BARILLA
Spaghetti
• nr 5
• 500 g
• preț/bucată

*stoc limitat*stoc limitat

TUBORG
Bere
• (5+1) x 0,5L
• preţ/pachet

PRODUS
CONGELAT

Gustă din Savoarea Italiei!

8,99



49,99

16,99 7,49 5,99 2,99 6,99

FINE LIFE
Ulei de măsline 

extravirgin
• 0,5 L

• preț/bucată

FINE LIFE
Halva floarea 

soarelui
• diverse sortimente

• 200 g
• preț/bucată

FINE LIFE
Ardei capia 

copţi decojiţi
• 680 g

• preţ/bucată

FINE LIFE
Castraveți 

cornișon
• 3-6 cm

• 680 g
• preţ/bucată

FINE LIFE
Fursecuri

• diverse sortimente
• 300/400 g

• preț/bucată

OTI
Set 5 oale emailate 
+ capace sticlă
• dimensiuni 
16/18/20/22/24cm
• capacitate 1/1,5/2/3/4L
• preţ/ set

Cumpără produse FINE LIFE din această 
pagină și primești FINE LIFE ștrudel cu 
fructe de pădure 55g, pentru fiecare 
produs cumpărat.

5,99
începând cu:ENTAC 

Becuri LED*
• E14 (6.5W), 
E27 (10W), E27 (15W)
• lumină caldă
• preț/bucată
*durata de viață de 20 de ori mai mare
decât becurile incandescente



*Prețul zilei va fi stabilit de comerciant în mod independent, în magazinul său, în funcție de evoluția prețurilor pe piața de legume-fructe. 
Ofertele cuprinse în această broșură sunt valabile în limita stocului existent. Informaţiile despre articole și preţuri sunt prezentate sub rezerva erorilor de tipar. 

Preţurile produselor din acest catalog reprezintă preţurile 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, preţuri de vânzare mai mici decât cele indicate în acesta. Pozele prezentate în această revistă sunt cu titlu de prezentare. 


