na FIFA WORLD CUP

DRUŻYNA MISTRZÓW
od 14.05. do 30.06.2018 r.

…nie lada gratka dla każdego kibica!

250 kg
MIX PRODUKTÓW
OBJĘTYCH PROMOCJĄ

+

1

tylko
złotówka

REPLIKA oficjalnej piłki
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018:

f 1 piłka Telstar

• wysokiej jakości materiał syntetyczny,
• butylowa dętka utrzymuje właściwy kształt piłki,
• wytrzymała i pewnie zachowująca się podczas gry,
• rozmiar 5

Top Replique za 1 zł

Oferta obowiązuje w czasie promocji do wyczerpania zapasów. Znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie do celów informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Mistrzowskie treningi i mecze
na powierzchniach trawiastych!

REPLIKI koszulek polskiej reprezentacji:
2018 Poland Stadium Home (biała)
2018 Stadium Away (czerwona):

1

+

750 kg

• lekki materiał Nike Breathe umożliwia odpowiednie chłodzenie,
• technologia Dri-FIT zapewnia suchość i wygodę,
• dostosowuje się do kształtu ciała i zapewnia swobodę ruchów,
• oryginalny krój i emblematy: godło i logo Nike, wszywka z orłem,
• naszywka potwierdzająca autentyczność produktu,
• 100% poliester z recyklingu.

f 1 koszulka za 1 zł

Komfort w czasie gry zapewnia Nike!

replika 2018 Poland Stadium Home lub
replika 2018 Poland Stadium Away

tylko
złotówka

MIX PRODUKTÓW
OBJĘTYCH PROMOCJĄ

na FIFA WORLD CUP

DRUŻYNA MISTRZÓW
DRUŻYNA
MISTRZÓW r.
od 14.05.
do 30.06.2018

…wystawiamy najlepszą jedenastkę!

Z tymi produktami do zdobycia koszulki i piłki oraz serca klientów*:
REKLAMA OGÓLNA. PROPOZYCJA PODANIA. ORYGINALNE RECEPTURY DOSTARCZA KOMPLET.

*) Szczegóły promocji na odwrocie

CzekoBella Soft
Rumba Soft
Kokosówka
Półkruche
Krem Dorino
Krem Daniela
Stabilizator Neutralny
Jogokiss
Chleb Batata 35
Italomix 40
Chleb ProBody

?

Dodatkowo dla tych, którzy przy zamówieniu
250 kg mistrzowskich produktów objętych promocją
PRAWIDŁOWO WYTYPUJĄ MISTRZA ŚWIATA 2018

f NAGRODA NIESPODZIANKA!
Mi t
Mistrza
Świata
Ś i t 2018
8 można
ż wytypować
t
ć przy składaniu
kł d i zamówienia
ó i i promocyjnego
j
bezpośrednio u przedstawiciela firmy KOMPLET do dnia 15.06.2018 r.

Zapraszamy do gry!

www.komplet.pl

KIBICUJEMY
OD PIERWSZEGO
GWIZDKA

