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JátékNet.hu 3000, 5000
és 10000 forint értékű kupon
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Tchibo 3000 és 5000 forint értékű kupon

A kupon online vásárlás esetén 3000.- ill. 5000.- Ft kedvezményre jogosítja fel, melyet
a Tchibo webáruházban (www.tchibo.hu) használhat fel bármely termék rendelésekor.

A kupon online vásárlás esetén 3000.- Ft kedvezményre jogosítja fel, melyet a JátékNet.hu weboldalon használhat fel bármely termék rendelésekor.
A kupon online vásárlás esetén 5000.- ill.
10.000.-Ft kedvezményre + ingyenes házhozszállításra jogosítja fel, melyet a JátékNet.hu weboldalon
használhat fel bármely termék rendelésekor.
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Bookline 3000 és 5000 forint értékű kupon

A kupon online vásárlás esetén 3000.- ill. 5000.- Ft kedvezményre jogosítja fel,
melyet a Bookline.hu weboldalon használhat fel bármely termék rendelésekor,
kivéve az e-könyveket.
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Polár
takaró
macival

A kismackó 9cm, a polár takaró
120x80cm. A takaró törtfehér vagy piros színben rendelhető. Rendeléskor ne
felejtse el megadni a választott színt!

Field & Co. Sherpa takaró

Field & Co. Sherpa takaró szalaggal átkötve.
Színe: piros, mérete: 127 x 152 cm
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Kalendárium

Műbőr gyűrűs kalendárium bankkártya- és névjegytartóval, jegyzet- és
tolltartóval, vonalzóval és elválasztókkal. Mérete 135 × 195 cm,
bordó vagy fekete színben rendelhető.
Rendeléskor ne felejtse el megadni a
választott színt!

Aaryn True vezeték
nélküli fülhallgató

Ergonomikus kialakítású, fekete színű
vezeték nélküli fülhallgató. Beépített
zenekontroll és mikrofon, játszási
idő: 3 óra, töltési idő: 2 óra. Tartozék:
micro USB töltőkábel, hord táskával és
extra füldugóval. Mérete: 3 × Ø 2 cm
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Jamie Oliver kötény, farmer

Az eredeti Jamie Oliver kötény, farmer anyagból. Egy méretben, állítható pánttal, díszítő
szegecsekkel és gombokkal, valamint az elején
több zsebbel. 71 × 102 cm
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CLASSIC jegyzetfüzet,
bőrhatású borítóval

Exkluzív kivitelű, keményfedeles, 80
lapos , vonalas jegyzetfüzet. 29,7 × 21
× 1,5 cm, sötétkék vagy ezüst színben
rendelhető. Rendeléskor ne felejtse el
megadni a választott színt!

Bögre, mini tányér
és teatojás

Jamie Oliver
funky késkészlet

Milo vákumos
termoszbögre

A készlet tartalma: egy 15 cm-es
séfkés, egy 11 cm-es fűrészes pengéjű
kés és egy 8,5 cm-es hámozókés. Tartós
tapadásmentes bevonattal, mosogatógépben mosható.

Szett kerámia bögrével, teatojással
és mini tányérral. Méret: 21x15x9,5 cm

Duplafalú termoszbögre rozsdamentes
acélból, mely 24 órán keresztül hidegen
vagy 8 órán keresztül melegen tartja
az italt. Űrtartalma 590 ml. 9,3 × 18,2
× Ø 9,3 cm. Fekete. ezüst vagy réz színben rendelhető. Rendeléskor ne felejtse
el megadni a választott színt!
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Jamie Oliver előétel-tálaló deszka

Ikonikus Jamie kínáló tálca fából, mely tökéletes kenyér,
előételek vagy sajt felszolgálásához. 51,5 × 20 × 1,2 cm
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Bernard
bevásárló kosár
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Összehajtható, fekete színű bevásárló
kosár 600D poliészterből, cipzáras
zsebbel. Mérete: 25x25x40cm

Black&Decker FSM1615-QS
gőzölős felmosó
2530
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Black&Decker akkus csavarozó
BDCSFL20C-QW

Könnyű, akkus csavarozó beépített lámpával. 6V akkufeszültség, 1,5 Ah akkukapacitás. Töltési idő: 10óra, max. nyomaték: 5,5 Nm, üresjárati fordulatszám: 10/perc.

Kiválóan használható minden típusú zárt padlófelületen,
vegyszerek nélkül elpusztítja a kórokozók és a baktériumok 99,9%-át. Kivehető és utántölthető víztartály,
beépített szűrőrendszer. Súly: 2,7 kg, kapacitás: 350 ml,
kábel hossza: 6 m, előmelegítési idő: 30 mp.
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Tescoma tésztavágó
és tésztanyújtó

Rozsdamentes acélból és kiváló minőségű műanyagból készült tésztakészítő, mellyel a tészta vastagsága is
beállítható. 15cm magas, 19cm mély
és 36 cm széles
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Beurer LA30
párásító

Kellemes, pihentető légkört teremt a
különböző aromaolajok használatával,
csendes működésével. Színváltós LED
fénnyel és ultrahangos párásító technológiával. Porlasztás lámpával és lámpa
nélkül lehetséges. Méret: 10x21cm

Beurer LB37TF
légtisztító

A thermo táskában ételei mindig frissek, melegek vagy hidegek maradnak.
Fagyasztóban és mikrohullámú sütőben is használható, 2db 0,5L-es és 1db
1,5 L-es dobozzal. 14x16x23cm
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Tescoma freshbox
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A thermo táskában ételei mindig frissek, melegek vagy hidegek maradnak. Fagyasztóban és mikrohullámú sütőben is használható, 2db 0,5L-es és 1db 1,5 L-es
dobozzal. 14x16x23cm

Beurer IH55 ihalátor

A felső és alsó légutak, megfázás, asztma, és légúti betegségek kezeléséhez.
Könnyen használható, csendes, öntisztító funkcióval. A csomag tartalma: belélegző cső, maszk felnőtteknek, gyermek maszk, tároló táska.
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Tescoma
fondü készítő

Elektromos fondü készítő két melegítési fokozattal.
A fondü tál tapadásmentes bevonattal, fogantyúval
és egy kiöntővel van ellátva. A készlet része hat
villa, fedél, tál. Mosogatógépben tisztítható.
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Beurer FC65 arctisztító

Gyengéd és alapos tisztítás a puha és sugárzó
arcbőrért. Vízálló, a zuhany alatt és a kádban is
használható. 3 sebességfokozattal, kék LED fénnyel,
időzítővel. 30 perc üzemidő, töltési idő: 6 óra.
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Kärcher KB5
akkus seprű

Kemény padlók és szőnyegek gyors és hatékony
köztes tisztítására. Automatikus ki-bekapcsoló, hajlékony dupla csuklóval a könnyű irányíthatósághoz.
Mérete: 215 x 230 x 1120mm

Banquet Quadra forgó
fűszertartó

A szett 8 db 100ml-es üveget tartalmaz, amelyeknek a teteje forgatható,
így 3 féle szórási intenzitás állítható
be. Az üvegek mosogatógépben is
tisztíthatóak. Mérete: 15x17cm

Brilanz
tároló szett

Kiváló minőségű, rattan hatású, krém
színű, műanyag, 2db-os tároló doboz
szett tetővel. Dobozok térfogata 15L,
mérete: 30x30x27,5cm
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Női softshell kabát

Lélegző, vízálló női dzseki piros színben,
levehető kapucnival. Ellenáll az esőnek
és a szélnek, az ujjak bősége tépőzárral,
a kabát alsó bősége rugalmas zsinórral
szabályozható. Méret: S - XXL. Kérjük,
rendeléskor ne felejtse el feltüntetni a
méretet!

Concept KS3014BC konvektor

Fekete színű, stílusos kivitelezésű, hordozható konvektor három teljesítmény fokozattal, termosztáttal. Mérete: 60x36x9cm
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Prime Chef Madeira
sütőedény

Sütőedény aromazáró fedővel, kétrétegű kerámia bevonattal, piros színben. Maximálisan használható hőfok 380°C, az üvegfedőé 240°C. Az edény használható bármilyen típusú tűzhelyen, kivéve indukciós lapon, mosogatógépben tisztítható.
Méret: 40x25cm

Paul Bocuse Solo
elektromos borsdaráló

Automata borsdaráló Paul Bocuse
ajándékdobozban, kerámia őrlőszerkezettel, bors és elem nélkül. 6 darab AAA
elemmel működik. 25 × 37 × 24 cm

Spokey Fatty
önfelfújó matrac

Kényelmes, önfelfújó kempingmatrac T190 poliészterből kék színben.
Önfelfújási idő: 90 mp, maximális
vastagság: 5cm. Mérete: 180x50 cm

Spokey Scout Blue
lábszárvédő
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Vízálló, sötétkék lábszárvédő sár, hó és víz ellen.
Cipzárral és gumiszalaggal állítható a mérete,
a talp alatt átvetett kengyel és a fűzőbe akasztható kampó segítségével tökéletesen rögzíthető.
Anyaga: nylon 300 D, a bokánál tépésálló.
Hossz: 40 cm, súly: 200 g
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VS Mangaia takaró

Bársonyosan puha, burgundi színű takaró kiváló minőségű
koráll gyapjúból. Mérete: 130x180cm

