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A tél elképzelhetetlen téli sportok és kipirosodott arcok nélkül. Mindenki kedvére válogathat a Vecsési Market Central Intersport üzletében,
sílécek, szánkók és korcsolyák sokasága között. Nem feledkezhetünk
meg a jó meleg ruházatról sem, amelyet kifejezetten a téli sportoláshoz
alakítottak ki. Az Intersportban legfontosabb a vásárlók és sportolni
vágy k kényelme, ez a síci őkre is vonatkozik, melyet az üzletekben
mindenkinek egyénileg a saját lábához igazítanak. Nincs többé zsibbadás, nincsenek többé fájó pontok, nincs többé fázó láb a legújabb technol giáknak köszön etően, amelyek le etővé teszik a síci ők személyre szabását. eciális eszközök segítségével a síci őt a láb formájá oz
igazítják és így sok kellemetlenségektől szabadul atunk meg. A részletekről érdeklődj az nters ort áru ázaiban.

cKinley
alin
női sapka 6 990 Ft
Intersport

cKinley
cKinley
sícipőtartó táska
SAFINE
8 990 Ft Intersport
sícipőtartó táska
8 990 Ft Intersport
cKinley
acob anik
gyerek
aláöltözet
11 990 Ft
Intersport

cKinley ulse
Visorgy sisak
29 990 Ft Intersport
Angéla, Monor
e
alance női cipő 39 990 Ft
Heavy Tools felső 13 900 Ft
Heavy Tools nadrág 10 990 Ft
Heavy Tools mellény 21 990 Ft

cKinley alence
r gyerek síkeszty
6 990 Ft
Intersport

Géza, Monor
Helly Hansen fér cipő 34 990 Ft
Tom Tailor farmer 13 990 Ft
The orth Face felső 27 990 Ft
Heavy Tools mellény 19 990 Ft
Gézu, Monor
Energetics póló 3 490 Ft
Energetics tréningnadrág 6 990 Ft
Energetics kapucnis felső 8 990 Ft
ckinley kabát 14 990 Ft
Adidas cipő 13 990 Ft

Boti, Monor
Champion cipő 11 990 Ft
Energetics kapucnis felső 9 990 Ft
cKinley kabát 14 990 Ft
cKinley softshell kabát 11 990 Ft
Salomon síszemüveg 17 990 Ft
ion szánkó 27 990 Ft
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cKinley ules
gyerek hótaposó
9 990 Ft Intersport

ADVENTI

kávékülönlegességek
Az advent az ünnepvárás, a csodás
illatok, itt-ott felcsillanó fények és
a nom kávék, nagy beszélgetések
időszaka. A afe rei idén is készült
egy kis megle etéssel az ünne ek előtti
időszakra.

Magashegyi csúcskávé az
őshazából – IRÁNY ETIÓPIA!
KÁVÉ CSERÉPEDÉNYBEN KÉSZÍTVE
A kávéivás ceremóniája az etióp kultúra
szerves része a hétköznapokban éppúgy,
mint ünnepek alkalmával, vagy ha vendéget fogadnak a háznál. A rituálé azzal
kez ő ik,
izzó szén elett, e serpen ő se tsé ével a áziassz n me pörköli a zöld kávészemeket. Ezután a
kávét tra ici nális am zsár an őrlik,
maj az őrlemén t v zzel el ntve speciális őzőe én en, el i nevén je ená an
forralják. Amikor a kávé felforrt, átöntik
e
másik e én e,
kicsit űlj n,
maj vissza ntik.
kávé leszűrésé ez
a
mán san lószőr ől kész lt szűrőt
használnak. A háziasszony a ceremónia
min en résztvevőjének nt a
ná ól,
vagyis a kész kávéból, amelyet apró, fületlen csészék ől
asztanak. tiópiában általában cukorral isszák a kávét, de
e es vi ékeken sóval, más l vajjal zes tik, és ak ri,
patt at tt k k ricát ropogtatnak mellé.

Fekete-erdő kávé

Dorina, Monor
Felső Tesco
Szoknya LC Waikiki
Csizma 16 500 Ft CCC

zvilá a nem e szerű és sz l ai más lata
a német Schwarzwälder Kirschtorte-nak,
hanem ahogy folyékonnyá tettük, meg is
változtattuk. Mi például nem a fakóbbnak érzett németes cseresznyevonalon
fejlesztettünk, hanem követtük azokat a
cukrászokat, akik már jóideje savanykás
meggyel képzelik el ezt a csokoládés, tejsz nes t rtát. z nnepi űszerekről már
nem is beszélve, melyek szerintünk nem
csak hogy karácsonyi kávévá teszik ezt az
zk m inációt, anem s kkal zletese é
is a hagyományos alapreceptnél!

Anna, Monor
Felső LC Waikiki
Nadrág LC Waikiki
Máté
Pulóver Tesco
Ing Tesco
Nadrág Tesco
Cipő 9 900 Ft CCC
*A kép a vecsési Frei kávézóban készült
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ői sapka
ee ee 3 290 Ft
CCC

ői keszty
Acccessories
2 490 Ft CCC

Anna, Monor
Kabát Tesco
Kávéspohár Praktiker

ői keszty

ee ee 3 290 Ft CCC

ADVENTI
várakozás

Az advent a várakozás, a forró csokik, a meleg
fények és a karácsonyi bevásárlás ideje. Azon
időszaka ez az évnek, amikor szívesen járjuk végig
az üzleteket a megfelelő ajándék után kutatva,
miközben jól esik megpihenni, beülni egy forró
kávéra, teára vagy csokira, ogy aztán jult erővel, a
ideggel dacolva minden szerettünknek megtaláljuk
a megfelelő ajándékot. okkal kellemesebb ezt az
időszakot is már az ünne re angol dva tölteni,
lélekben és öltözködésben egyaránt.
Navy
fér dzseki
Tesco

Sál
4 495 Ft
C&A

ői kabát
19 995 Ft C&A
íszített
nyak
jumper
Tesco

Csíkos
kardigán
Pepco
ői nadrág
csak online
9 995 Ft
C&A

Csillagmintás
tunika Tesco
ői pulóver
6
Ft
C&A

ői
nadrág
12 995 Ft
C&A

Slim
farmer
Tesco
ői sál ee ee
3 990 Ft CCC

ői pulóver
8 995 Ft C&A
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okacipő
Gino ossi
25 500 Ft CCC
okacipő Gino ossi
22 500 Ft CCC

Garbós nyak
tunika Tesco

Kapucnis pulóver
Pepco

ulóver fonott
mintával Pepco

ulóver
pompommal Pepco
ői kockás ruha Pepco

Anyagában
pöttyös
midiruha
Tesco

Angéla, Monor
Kabát LC Waikiki
ulóver LC Waikiki
adrág LC Waikiki
Cipő 11 500 Ft CCC
Szatyor Pepco
Géza, Monor
Kabát LC Waikiki
ulóver LC Waikiki
adrág LC Waikiki
Cipő LC Waikiki
Ajándékdobozok Pepco
ői ruha
8 995 Ft
C&A

okacipő
Gino ossi
31 900 Ft
CCC

Csizma
enny Fairy
13 500 Ft
CCC

okacipő
enny Fairy
12 900 Ft
CCC

Csizma
enny Fairy
15 500 Ft
CCC
okacipő anetti
10 900 Ft CCC
2021. tél
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KÖNYVEK a kandalló mellé
Simkó György (szerk.): Karácsonyi hangulat
Az ünnepek ünnepére készült kötet huszadik századi és mai szerzők karácsonyi témáj novelláinak színes válogatása. E kötet
szerkesztője az utóbbi százh sz év legérdekesebb és kevésbé ismert karácsonyi történeteiből készített válogatást, remélhetőleg
az olvasók legnagyobb örömére.

Lucinda Riley:
A hetedik nővér története
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Serge Bellu:
Ritka autók

Tóth Krisztina:
Várjuk a karácsonyt

Csapody Kinga, Gelencsér Milán, Jávor Bence:
Na még mit nem?!
Az egész ország ismeri a dalaikat, rengetegen
rajonganak értük és a legnagyobb színpadokon
lépnek fel. Hét különböző egyéniség, de együtt
igazi csapat. e honnan indultak
it terveztek Hogy jutottak oda, ahol most tartanak iként látják őket azok, akik együtt dolgoznak velük i a titkuk Egy dolog mindenesetre biztos,
egyikük sem szürkének született. A Halott énz
tagjai ritkán beszélnek magukról, most mégis
megtették. Vajon most mindent elmesélnek

Kemény István:
Állástalan táncos

Beatrix Potter: Nyúl Péter
adventi kalendáriuma

Balázsy Panna: Csá!
A Szandra és a csajok
hatodik, és gy t nik,
utolsó
részében a
nyolcadikosok j osztálytársat kapnak, akiről meglepő dolgok
derülnek ki. Szandra
rábukkan édi emlékkönyvére és gy dönt,
mielőtt gimis lesz, begy jti a legszebb emlékeket a barátaitól, családtagjaitól. A sok kedves
emlék felidézése közben vészesen közeledik
a felvételi és a ballagás is, ahol Szandra legnagyobb meglepetésére mégis elérzékenyül.

Löffler Zsuzsa:
Az elvarázsolt testvérek
és a Karom-hegy titka
A három testvér – énes, átyás és dua –
visszatér eseföldre,
mert szükség van a segítségükre. onifác, a
varázsló ez ttal azzal
bízza meg őket, hogy
derítsék ki, hova t ntek a varázslények a t zkői
vár vadasparjából, és tudják meg, miért gomolyog furcsa füst a Karom hegy tetejéről. Kezdetét veszi hát egy jabb kalandos nyomozás.

Boldizsár Ildikó: Amália álmai
Hold mezőben, Kancsali utca . szám alatt
lakik egy árva boszorkány, Amália nev , akinek már csak egy foga
van, az is koromfekete

Krausz Gábor:
Családom és egyéb
receptfajták
Krausz Gábor, a
vagány és rusztikus
stílusáról
ismert séf kedvenc
receptjeit
gy jtötte össze
ebben a modern
és egyedi receptkönyvben. A külföldön is
ismertté vált szakács nemcsak az ételek elkészítésének trükkjeit és leírását osztja meg
az olvasókkal, hanem eddig sosem hallott
történeteket mesél arról a sokszor göröngyös tról, ami a sikerhez vezetett. A vidám
történetek, különleges receptek és gyönyör ételfotók mellett sosem látott képekkel
találkozhatunk a kötet lapjain a szerzőről és
családjáról. A könyv érdekessége még, hogy
a benne található fotókat a asszázs magazin állandó fotósa, oldog Ati készítette.

Nicola Morgan:
Vizsgadrukk
Ez a könyv
segít, hogy
jól teljesíts
az iskolai
megméret
tetéseken!
icola organ a atalokat érő stressz, a atalatal
kori jóllét és teljesítőképesség szakértője ebben a könyvben hatékony
tanulási technikákat mutat be, életmódtanácsokat ad és egészségmegőrző tippeket ad, melyek segítségével csökkenthető a stressz, javítható
az alvásminőség. egtudhatod, hogyan irányítsd a tested és az elméd
a vizsgák alatt, de ezeket az eszközöket a mindennapi élet emberpróbáló
helyzeteiben, akár a munka világában is használhatod.

Krusovszky Dénes: Azóta őzike
Krusovszky énes j verseskönyvében egy háromgyerekes család mindennapi életébe nyerhetünk
betekintést. A svéd gyerekversekre emlékeztető
szövegek megmutatják,
eleve milyen közel áll a
költészethez a gyermeki
gondolkodás logikája. A könyvet aranyai b András
szellemes illusztrációi teszik teljessé.

James Campbell, Rob Jones:
A házicukik mókás élete
Ha szereted a házicukikat,
és vágysz egyre, netán nem
szereted őket, csak imádsz
nevetni – akkor ezt a könyvet neked találták ki
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dmBio adventi
f szeres
spekulatius
krém, 200 g dm

Milka alpesi
tejcsokoládé Tesco

Milka Snowball alpesi
tej felhasználásával
készült tejcsokoládé
Tesco

Smarties
karácsonyi
doboz Tesco

Hasbro Play-Doh
Lollipop gyurma Tesco

Ajándékötletek

KICSIKNEK

Plüssjáték
3 900 Ft
Pepco

Játék maci

ana ság már nem is olyan könny a gyerekeknek ajándékot vásárolni.
3 900 Ft
Pepco
a megkérdezzük mit szeretnének karácsonyra, talán még ők sem igazán
tudják, isz annyi mindenük van. ermészetesen minden szülő szeretne örömet
okozni gyermekének a karácsonyfa alatt. ásároljunk át olyan olyan ajándékot az üzletek ká rázatos kínálatáb l, ami mellé mi is odaülünk, ogy gyermekünkkel együtt játsszunk. ltöztessük fel közösen a ercegnő babát vagy
segítsünk összerakni a leg várat. Az ajándékok mellé adjuk ajándékba gyermekeinknek az időnket is. e csak egy estére, anem a étközna okban is.
Sétáló robot
3 900 Ft Pepco

Unikornis
4 600 Ft Pepco

100% pamut
pizsama
1 550 Ft
Pepco

Játék baba
készlet 3 900 Ft
Pepco

Rainbow
High
játék baba
10 000 Ft
Pepco
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Póni
3 100 Ft
Pepco

Szenzorikus építőkockák
2 300 Ft Pepco

Kézségfejlesztő
kockák
3 100 Ft
Pepco

Hot Wheels
Stunt Garage
10 000 Ft
Pepco

Játék hangszer
3 900 Ft Pepco

Játék
szerelőasztal
10 000 Ft
Pepco

Fürdőköntös
3 100 Ft

Lányka
ruha
2 300 Ft
Pepco

Xmas alpaka
Meleg vizes
palack 2495 Ft
C&A

100%
pamut
hosszú ujjú
póló 1 550 Ft
Pepco

Hosszú ujjú
póló 780 Ft
Pepco

Spin Master 101
játék Tesco

Silverlit X-Twin
robotrepülő Tesco

LEGO® készlet
2700 Ft Pepco

Maci projektor
4 600 Ft Pepco

Granna télirevaló
társasjáték Tesco

Pulóver
2 300 Ft Pepco

Anna, Budapest
Ruha Tesco
Cipő
00 Ft CCC
Boti, Monor
Pulóver Tesco
Nadrág Tesco
Cipő 12 00 Ft CCC
Gézu, Monor
Pulóver Tesco
Nadrág Tesco
Cipő 13 900 Ft CCC

Balea Little Princess
ajándékcsomag dm

Mamusz 2 300 Ft
Pepco

Mamusz 1 550 Ft
Pepco

Lindt Maci tejcsokoládé
plüss gurával Tesco
*A kép a Praktikerben készült. A képen látható kellékek a Praktikerben megvásárolhatók.

Alpaka formájú párna
4 995 Ft C&A
2021. tél
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ompomos
sapka
2 995 Ft
C&A

ői pizsama
9 995 Ft C&A

ulóver
3 900 Ft Pepco

ői pulóver
8 995 Ft C&A

trend T
adventi
kalendárium dm

Fér papucs
1 900 Ft
Pepco

iaja emon
Cake ajándékcsomag Tesco

ői felső
6 495 Ft C&A

Sál 6 995 Ft
C&A

okni etter
Cotton
nitiative C
OEKO TE
Standard 100
2 995 Ft C&A

Ajándékcsomag 9 995 Ft C&A

ebelin
ro
oksz
ajándékcsomag
dm

alea agic in the Air
adventi kalendárium dm
ebelin ellness
ajándékcsomag dm

Fa Choose
our ood női
ajándékcsomag
Tesco
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alverde interliche Auszeit
ajándékcsomag dm

llatos
mécses
2.
Ft
C&A

alverde erry right
ajándékcsomag dm

alea indful meditation
ajándékcsomag dm

alverde E
o er ature
ajándékcsomag dm

Vásároljon dm ajándékkártyát üzleteinkben,
töltse fel tetszőleges
összeggel, és lepje meg
szeretteit azzal, amire
leginkább vágynak
dm.hu/ajandekkartya

alverde
karácsonyi
testvaj
válogatás dm

Ajándékötletek

alverde ini
ajándékcsomag
dm

NAGYOKNAK
Szeretteink megajándékozására karácsony előtt megannyi
ötletünk van. Mindig akadnak azonban olyan dolgok, amik
eszünkbe sem jutnak, csak jóval az ünnepek után, hogy
milyen jó is lett volna ezzel vagy azzal megajándékozni az
illetőt karácsonyra. Adunk néhány apró tippet, hogy minden
bekerülhessen a fa alá, még az is, amire esetleg az ünnepi
forgatagban nem is gondolunk.

Grand
Ferrero
ocher ark
üreges csokoládé gura
mogyoródarabkákkal
Tesco

Gancia rosecco
osé pezsgő
díszdobozban Tesco
Szent stván uskotály
édes fehér pezsgő
2 pezsgőspohár
díszdobozban Tesco

ilka alpesi
csokoládé
válogatás Tesco

Ferrero ocher
Tesco
arn ngen
Oil ntense
ajándékcsomag
Tesco

Függődísz Tesco
ői táska
Ft
C&A

Fütyülős mézes ágyas
feketecseresznye likőr
1 db pohár díszdobozban Tesco
kszeróra
6 495 Ft
C&A
ohnnie alker
ed abel
skót hisky
2 db pohár
díszdobozban
Tesco

ővebb információ: https://

.dm.hu/varazslatos unnepek
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Év végén az emberek próbálják elengedni a
m lt évet, bízva abban, ogy a következő jobb
lesz. a őszintén visszanézünk, gondoljuk
csak át, mennyi mindent is ka tunk az elm lt
esztendőtől. ersze mindig vannak j és kevésbé
j dolgok, de r báljuk megtalálni az a r
ajándékokat, és a rossz dolgokat edig vegyük
leckének, így már mindjárt más visszaemlékezni,
ugye? öltsük az év utols na ját csillogással,
vidámsággal, gondtalanul
Asti Cinzano
Gold
Tesco

Cinzano Asti
ezsgő
Tesco

ezsgő
Ezüst Cuvée
félszáraz
Tesco

BB
Spumante
pezsgő
Tesco

Martini-Asti
fehér
minőségi
pezsgő 0, l
édes full
Tesco

Törley
Excellence
Sárga
Muskotály
ezsgő
Tesco

Törley
Chardonnay
Brut
Tesco
Törley
Charmant
Doux
Tesco

Fér ing
LC Waikiki

Fér nadrág
LC.Waikiki

Laposa Brut
száraz pezsgő,
Badacsonyi
borvidék
Tesco

Fér
farmer
17 990 Ft
Budmil

Fér ing
LC Waikiki

Fér felső LC Waikiki
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Félcipő Ottimo
8 190 Ft CCC

Félcipő ikolinos
39 900 Ft
CCC

Fér
nadrág
16 990 Ft
Budmil

ői kabát
29 995 Ft
C&A

ői ruha LC Waikiki

ői overall
9 995 Ft
C&A

ői ruha
LC Waikiki

ői ruha
8 995 Ft C&A

ői ruha
LC Waikiki
ői
tüllruha
Pepco

Dorina, Monor
Ruha C&A
Csizma 16 500 Ft CCC
Fekete
bársonytop
Tesco

Géza, Monor
Ing C&A
Nadrág C&A
Cipő 9 790 Ft CCC
Angéla, Monor
Ruha Tesco
Cipő 10 900 Ft CCC
Máté, Monor
Ing Tesco
Nadrág Tesco
Cipő 9 900 Ft CCC
Anna, Monor
Ruha C&A
Cipő 10 900 Ft CCC

*A fotó a Praktikerben készült. A kellékek a Praktikerben megvásárolhatók
Körömcipő
Jenny Fairy
10 900 Ft
CCC

Körömcipő
Jenny Fairy
9 790 Ft
CCC

Körömcipő
Jenny Fairy
9 790 Ft
CCC

Körömcipő
Jenny Fairy
9 790 Ft
CCC

ői táska
6 495 Ft
C&A

ői táska
6 995 Ft
CCC

ői sapka
2 995 Ft C&A
Körömcipő
Lasocki
19 500 Ft
CCC
2021. tél
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Az ünnep mindenkié
MultiFit karácsonyi kekszválogatás kutyáknak
MultiFit
Fressnapf
karácsonyi
jutalomfalatcsomag
kutyáknak
Fressnapf

Kis kedvenceink ugyanúgy családtagok, mint bárki más. A legapróbb
ajándékért, de akár egy szívből jövő
simogatásért is végtelenül hálásak
tudnak lenni. A karácsonyfa alatt az ő
ajándékuk is helyet kap, hogy a család
minden tagja együtt örüljön a meglepetéseknek, amiket a csillogó papírok,
színes dobozok rejtenek.
MORE FOR IQ
cicajáték
Fressnapf

MultiFit Adventi naptár
cicáknak és kutyáknak
Fressnapf

AniOne matabi cicajáték
Fressnapf

PREMIERE Adventi
naptár kutyáknak
Fressnapf

Naturally Good
kutyajáték
Fressnapf

AniOne cicajáték
Fressnapf

AniOne nyakörv
joker usb
Fressnapf

AniOne kutyajáték
Fressnapf

AniOne
Wintertime
kutyakabát
Fressnapf

Meglepetésben gondolkozol, de még
nincs konkrét ötleted karácsonyra?
Itt a megoldás: FRESSNAPF AJÁNDÉKKÁRTYA
lts el tetszőle es ssze el, és már kész
is a karács n i me lepetés z aján ékkárt át
keres a Fressnap zletek en a kasszánál.
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AniOne Wintertime
cica WC Fressnapf

fressnapf.hu
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A Wizard Samurai spin termékcsalád kínálatában lévő horgászbotok t spicces változatai rugalmasak ahhoz, hogy tompítsak a vad
kirohanásokat, viszont kellő erőtartalékkal
rendelkeznek, ha nagyobb hal akad a horogra. E mellett sokféle hossz- és dobósúlytartományban állnak a horgászok rendelkezésére,
így az adott terepviszonyokhoz és m csali
méretéhez is könnyen tudnak alkalmazkodni.
Ezekhez a botokhoz remekül passzolnak a
spin II-es orsók. A kis súly és kompakt méret megmaradt az elődhöz képest is, mely
alapkövetelménye a hosszabb időtartam
kényelmes pergetőhorgászatnak.
Ehhez a párosításhoz ajánjuk a Salmo
m csalijait. A il ug egy felszíni obbler
– akár nyomkövetőnek is hívhatnánk. iközben a felszínen vezetjük, felkavarja a vizet
és olyan nyomvonalat húz maga után, melyet
a ragadozók kevésbé tiszta vízben is érzékelnek. A 3 centiméteres változat belsejébe
speciális, gynevezett Salmo n nityCast System S CS , a dobást segítő s lyozás került.
Ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a távoli
célpontok elérését is. A il ug ra e traéles
japán horog került. A il ug ot kimondottan a domolykó horgászatára tervezték, de
bebizonyosodott, hogy a balin és más, felszínen táplálkozó ragadozó hal is eredményesen fogható vele. (7-féle színben kapható,
2 0 Ft
Wizard Braid fonott zsinórok szériájában
a rablóhalas, azon belül is a pergető horgászat kedvelői találhatják meg ma imálisan a
számításaikat. Anyaga kellően nom, vékony
szálakból áll, létrehozva a megfelelő kör keresztmetszetet, melynek köszönhető részben a jó szakítószilárdság és nagyobb dobások elérhetősége. Külseje te on bevonatot
kapott, vízzel nem szívja meg magát, plusz
felülete így kopásállóbb, akadós terepen is
megállja a helyét, a téli domolykózás vagy
balinozás esetén az egyik legjobb választás.
A Salmo Thrill obbler balinos m csali a
legjobbak közé tartozik, többféle méret és
szín érhető el belőle. Az áramvonalas testhez
viszonylag nagy súly társul, amivel eddig elérhetetlennek hitt távolságok is megdobhatók. ozgása egyedi, a víztetőn rohanó küszt
utánozva apró rezgéseket ad le, melyet rendkívül gyors vezetéssel érhetsz el. Alakja, mérete, színezete telitalálat. intha a küszről
fénymásolták volna. A terelőlemeze viszont
szinte 90 fokban lefelé áll, ez csak azért felelős, hogy a m csali megkapja a remegős,
kóválygó mozgását, magától a terelőlemeztől sem süllyedni, sem emelkedni nem fog a
obbler.

TÉLI HORGÁSZAT
A tél a legjobb időszak a ragadozó halak horgászatára.
A pergetős horgászat pedig megunhatatlan és hatalmas
élményt ad mindazoknak, akik kedvelik a csípős hideget és
csodás halak látványát.

Salmo LilBug 2 cm
2 790 Ft Pecapláza

Salmo LilBug 2 cm
2 790 Ft Pecapláza

Salmo LilBug 2 cm
2 790 Ft Pecapláza

Wizard Spin II
orsó
7 990 Ft
Pecapláza
Salmo Wobbler Thrill
TH4 2 890 Ft Pecapláza

Salmo Wobbler Thrill
TH4 2 890 Ft Pecapláza

izard Samurai Spin pergetőbot
13 490 Ft Pecapláza

Wizard Braid sötétszürke
fonott zsinór 135 m
4 990 Ft Pecapláza

izard pergetőtáska
4 dobozzal, ajándék
lebegő fogóval
16 180 Ft 13 490 Ft
Pecapláza
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MARKET CENTRAL FERIHEGY bevásárlópark
2220 Vecsés, Fő út 246–248.
Telefon: dr. Györkő Krisztina +36-30/263-3963
E-mail: info@marketcentral.hu
Honlap: www.marketcentral.hu

NYITVATARTÁS:

Hétfőtől szombatig: 10–20 óráig • Vasárnap: 10–18 óráig
TESCO: hétfőtől vasárnapig 6–22 óráig
Az egyes üzletek nyitvatartása ettől eltérő lehet. Kérjük, hogy bevásárlóparkunk
felkeresése előtt tájékozódj a https://marketcentral.hu oldalon.

IMPRESSZUM

Kiadó: MARKET CENTRAL FERIHEGY
Kivitelezés: Régió Lapkiadó Kft.
Telefon: 06-29/412-587
E-mail: info@regiolapok.hu
Főszerkesztő: Vladár Beatrix
Haj: Nagy Katalin
Smink: Nagy-Pásztor Krisztina
Címlap és modellfotók: Boldog Ati
Tördelés: Hajnal Hédi
Helyszín: Market Central
Ferihegy bevásárlópark
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az oldalakon feltüntettet termékek csak a készlet
erejéig kaphatók. Az esetleges nyomdai hibáért
felelősséget nem vállalunk.

Gépjárművel érkező vásárlóinkat

1550

FÉRŐHELYES
ingyenes
parkolóval
várjuk!

