Czas trwania programu
od 12.03.2018r. do 30.05.2018r.

NACZYNIA DO ZAPIEKANIA 				

SMART CUISINE

50%
RABATU
ZBIERZ 4 NAKLEJKI I ZYSKAJ

NA WYBRANY PRODUKT
Z KOLEKCJI SMART CUISINE

SMART CUISINE
ELEGANCKI, ORYGINALNY DELIKATNY KSZTAŁT
ŁĄCZY ESTETYKĘ I FUNKCJONALNOŚĆ

Wyjątkowo cienkie ścianki,
a mimo to 3 razy bardziej
wstrząsoodporne od tych
w wyrobach ceramicznych

Nieprzezroczyste białe naczynie, które wygląda świetnie na
każdym stole

Wykonane z materiału
ceramicznego i szkła.
Odpowiednia głębokość
na obfite posiłki

Wyjąkowo lekkie, wygodne
uchwyty, można piec w piekarniku
w temperaturze 250 oC

Brytfanna owalna

Brytfanna owalna

cena bez naklejek

cena bez naklejek

28×17 cm

53,98

cena z naklejkami

2699
zł

32×20 cm

59,98

cena z naklejkami

2999
zł

Brytfanna owalna
38×22 cm

cena bez naklejek

65,98

cena z naklejkami

3299
zł

Forma na tartę
26 cm

cena bez naklejek

45,98

cena z naklejkami

2299
zł

Naczynie
do zapiekania
10 cm
cena bez naklejek

12,98

cena z naklejkami

649
zł

kształtów
okazji
pomysłów
wiele korzyści...

Naczynia żaroodporne można wyjmować
z piekarnika i wstawiać do lodówki, wyjmować
z piekarnika i kłaść na stół, jedno naczynie
można wykorzystywać na wiele sposobów

4 naklejki × 25 zł = rabat 50%

Tu wklejaj
naklejki

Jak wziąć udział
w programie?
Zrób zakupy w sklepach Łuków
w terminie od 12.03.2018
do 30.05.2018 r.
Za każde wydane 25 zł w sklepach
Łuków otrzymasz przy kasie
1 naklejkę.
Zbierz 4 naklejki i kup wybrany
produkt Luminarc z kolekcji
SMART CUISINE z rabatem 50%.
Naklejki wydawane są
od 12.03.2018 r. do 30.05.2018 r.
Uzbierane naklejki można wykorzystać od 12.03.2018 r.
do 30.05.2018 r. lub do
wyczerpania asortymentu.
Więcej szczegółów oraz
regulamin dostępny na
www.zmlukow.pl.

na jeden wybrany produkt z kolekcji
SMART CUISINE marki Luminarc
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