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objednávka za 5.000 až 8.999  Kč 
…  za každou objednávku v uvedené hodnotě *  

Na letákovou akci se vztahují obchodní slevy.

*  Uvedené limity pro objednání  jsou bez DPH a dopravy.

** Počet dárků se násobí s hodnotou objednávky, maximální počet dárků k objednávce jsou 3 sady nožů.

Dárek Vám bude zaslán společně s objednaným zbožím. Změna  dárku vyhrazena.

Akce se nevztahuje na speciální cenové nabídky.

kvalitní nože FISKARS
z d a r m a

…  za každou objednávku v uvedené hodnotě …  za každou objednávku v uvedené hodnotě 

získáte jako dárek  
nůž FISKARS

 získáte jako dárek

 set nožů  
FISKARS

**  

platnost akce
od 5. 2. do 10. 3.

 2016

objednávka nad  9.000  Kč
…  za každou objednávku v min. hodnotě 9.000  Kč * 

www.kili.cz

CENTRÁLA: 
Kili. s.r.o. / Hybešova 1647 / 664 51 Šlapanice / 544 228 155 / obchod@kili.cz

OC BYSTŘICE N. PERN.          OC ČESKÉ BUDĚJOVICE        OC HUMPOLEC              OC JINDŘICHŮV HRADEC      OC PLZEŇ 
Průmyslová 660                        U Pily-Nové Vráto                     Nádražní 998                   Jarošovská 1162/III                  Domažlická 138
tel.: 566 550 147                        tel.: 387 687 151                        tel.: 565 532 689             tel.: 384 364 092                        tel.: 377 240 199
    
OC PROSTĚJOV                       OC STRAKONICE                     OC TÁBOR                      OC TŘEBÍČ                               OC ZLÍN 
Průmyslová 14d                        Písecká 284                               Vožická 2604                   Stařeč 513                                 Cecilka 228-Průmyslová zóna
tel.: 582 366 651                        tel.: 383 321 159                        tel.: 381 470 011              tel.: 568 870 742                        tel.: 577 901 086


