
Szczegóły akcji promocyjnej:
Aby skorzystać z dodatkowych nagród należy:

dokonać zakupu dowolnych produktów z linii premium i standard według poniższych progów:

na koncie programu Mistrzowskie Nagrody posiadać ilość punktów umożliwiającą odbiór wybranej nagrody
dokonać zakupów w okresie od 10.10.2016 do 30.11.2016 r.
nagrody można zamawiać do 02.12.2016 r.
okres realizacji zamówienia - do 21 dni
zamówienie można złożyć bezpośrednio u swojego Przedstawiciela Handlowego
lub telefonicznie w BOK pod numerem telefonu: 22 508 01 90 ( pon - pt 9.00-17.00)
*Koszt połączenia według stawki Twojego operatora

Próg 1 - 100 kg 
Próg 2 - 320 kg 
Próg 3 - 640 kg 
Próg 4 - 1280 kg

Uwaga!
Kupując co najmniej dwa różne produkty z linii                       otrzymasz 20% rabatu na świąteczne 
nagrody. Zakup produktów będzie wliczany do powyższych progów zakupowych.

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Państwa 

świąteczne nagrody. Część z nich pomoże w przygotowaniu świątecznych wypieków, 

a inne będą miłym prezentem dla bliskich lub siebie samego.

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Państwa 
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forma Silikomartforma Silikomart

forma Silikomart 4 szt.forma Silikomart 4 szt.

wykrojniki Swykrojniki Silikomart

blender - KitchenAidblender - KitchenAid
serwis Chodzież /serwis Chodzież /serwis Chodzież /

12 osób stojak do tortówstojak do tortów termowentylator biżuteria W. Kruk kamera GoPro Herokamera GoPro Hero

zestaw do dekoracjizestaw do dekoracji zestaw do winazestaw do wina

tarcza elektroniczna tarcza elektroniczna zestaw Gerlach zestaw Gerlach stojak barowystojak barowy

polar 4F koc 150x200 cmkoc 150x200 cm

szablon na blachę szablon na blachę 2 szt. pistolet do sosów i kremówpistolet do sosów i kremów

termometr cukierniczytermometr cukierniczy wykrojniki Pavoniwykrojniki Pavoni zestaw kuchennyzestaw kuchenny metalowe kostki lodumetalowe kostki lodu gra Jengagra Jenga
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