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Érvényes:  
2015. szeptember 23-október 8.

Valley Farm hullámos 
hasábburgonya
2,5 kg/db

trappista sajt
kb. 1 kg

hell energiaital
0,25 l/db

szeptember 24-26.

szeptember 29-október 1.

étkezési paprika
5 db/zacskó
magyar

szeptember 26-29.

serpenyŐ szett 3 Db-os
Csz.: 53113

1689,10
1330,-

1 kg:

24 db/gyűjtő

948,72
804,-

2 kg esetén 1 kg:

2 kg: 1897,44
1 kg: 978,22

125,-
98,43
gyűjtő ár/db:

1 l: 500,-
1 gyűjtő: 3000,-

45,-
35,-

1 db:

5 db: 225,-

709,90
559,-

1 db:

1 kg: 283,97

4559,30
3590,-

szett:

lenoVo iDeapaD z50-70
15.6” notebook
Csz.: 98181
FullHD, Intel Core i5-4210U (1.7 GHz),
8 GB, 1 TB+8 GB SSHD, NV GF820M-2 GB

159000,-
125196,85

 

Friss csirke comb egész, 
alsó, FelsŐ
kg

577,85
455,-

1 kg:

Friss pulyka mellFilé
kg

15,6”



október 6-8.

Melléklet a 2015/21. számú METRO reklámkiadványhoz. Az ajánlatok 2015. szeptember 23-tól október 8-ig,  
a mindenkori készlet erejéig, csak METRO egységcsomag vásárlása esetén érvényesek. Áraink forintban értendők és 
áruházainkban történő vásárlás esetén érvényesek. A feltüntetett árak áfával növelt eladási-, illetve egységárak, két 
ár feltüntetése esetén az alacsonyabb érték a nettó eladási-, illetve egységár. A feltüntetett kedvezményeket akciós 
áraink már tartalmazzák. A terméklistát keresse áruházainkban. Ajánlataink kizárólag a jelzett napokon érvényesek.

október 1-3.

október 3-6.

szeptember 30-október 2.

október 5-7.

október 2-5.

top joy üDítŐital 
többféle
0,25 l/db

2792,73
2199,-

1 kg:

15990,-
12590,55

 

Domestos FertŐtlenítŐszer 
többféle
750 ml/db

316,23
249,-
5 db esetén 1 db:

5 db ára: 1581,15
1 l: 421,64

1 db ára: 506,73
1 l: 675,64 *Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt!  

Az ajánlat a normál akcióban szereplő termékekre és a nagy kiszerelésű termékekre nem érvényes.

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt! 

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt! 

*A feltüntetett ár már tartalmazza a kedvezményt! 

30
minden Lenor termékre!

kedvezmény
%

*

40
minden Old Spice termékre!

kedvezmény
%

*
gyulai kolbász
kg

cs-2200e elektromos  
láncFŰrész
Csz.: 85122  
• Teljesítmény: 2200 W  
• Láncsebesség: 14 m/s  
•  Ergonomikus fogantyú, automatikus 

vezetős lemez és láncolajozó
• OREGON lánccal és láncvezetővel  
• Fém fogaskerekekkel

plüss mackó 1 méteres
Csz.: 3306

35kedvezmény!
%

*

5063,50
3987,01

db:

40
minden Bref és Pur termékre!

kedvezmény
%

*

24 db/gyűjtő

129,-
101,58

gyűjtő ár/db:

1 l: 516,-
1 gyűjtő: 3096,-


