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Omnia  
szemes kávé
1 kg/db

6 x 1 kg

Pellini Rosso 
szemes kávé!

Ráadás *

2399,-

1889,-
gyűjtő ár/db:

gyűjtő ár: 14394,-

navigliO autOmata 
kávéfőző gép
Csz.: 99116
•	Kávékészítés	szemes	kávéból
•	 Forró	vízadagolás	•	Rapid	gőzfunkció
•	Gyors	tejhabosítás-cappuccino	készítés
•	Őrlésfinomság	és	mennyiség	állítás	
•	Kerámia	őrlőkések
•	Könnyen	tisztítható	kivehető	központi	
egység	

•	Automata	öblítő	és	vízkőtelenítő	program
•	Kiváló	minőségű	olasz	gyártmány

124 999,75

98 425,-
*		A	ráadás	kávét	
kérjük	vigye	a	
kasszához!

6 db/gyűjtő
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1 kg: 2997,- 
gyűjtő ár: 749,-

75,-
59,-
  gyűjtő ár/db:

1 kg: 2663,-

7990,-
6291,30
  

6 db: 4194,-
1 kg: 13980,-
1 db: 799,-
1 kg: 15977,-

699,-
550,40
  6 db esetén 1 db:

1 kg: 1544,- 

1390,-
1094,50
  

50 db/doboz

RiOba platinum 
szemes kávé
3 kg/db

RiOba 
kRémcsOkOládé
kétféle
25 g/tasak

RiOba kapszula
5 g/kapszula
10 kapszula/doboz

RiOba 3in1 instant kávé
18 g/tasak

10 db/gyűjtő

gyűjtő ár: 2265,60

188,80

160,-
gyűjtő ár/db: 

1 l: 722,-

1298,-
1100,-
gyűjtő ár :

RiOba  
uht tej 3,5%
1 l/db

12 db/gyűjtő

RiOba 
kávétejszín
7,5 ml/db

240 db/gyűjtő

Terméknév Nettó ár Bruttó ár

1 Rioba bRonze szemes kávé 1 kg/db 1645,67 2090,-

2 Rioba silveR szemes kávé 1 kg/db 1960,60 2490,-

3 Rioba gold őRölt kávé 1 kg/db 1960,60 2490,-

4 Rioba gold szemes kávé 1 kg/db 2354,30 2990,-

5 Rioba Platinum szemes kávé 1 kg/db 2669,- 3390,-

tes60321Rw 
autOmata kávéfőző
Csz.: 
• "One-touch" funkció: latte 

macchiato, cappuccino, 
tejeskávé elkészítése  
egy gombnyomásra

• Individual Cup Volume:  
az italok mennyisége  
külön-külön állítható

• Kivehető víztartály: 1,7 l

600 W

ms3511 tejhabOsító
Csz.: 96882  
• 3 funkciós elektromos kezelőszerv  
• 450 ml max kapacitás  
• Alkalmas forró csoki és  
   kakaó készítésére  
•   Hideg és meleg tej  

habosítása 

 

11417,30

8990,-
  

 

169913,30

133790,-
  

 

3797,30

2990,-
  

150 W

km150s kávédaRáló
Csz.: 87564
• Kávétartály: 40 g
•  Rozsdamentes  

acél kés és tartály
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RiOba vaníliás dOnut
70 g/db  

12 db/gyűjtő

RiOba áfOnyás, csOkOládés 
vagy almás-fahéjas muffin
100 g/db  

12 db/gyűjtő

kínáló ár: 2794,-
1 kg: 4657,-

28,-
22,-
kínáló ár/db:

kínáló ár: 5080,-
1 kg: 2032,-

51,-
40,-
kínáló ár/db:

1 kg: 588,-

1116,-
879,-
kínáló ár :

1 kg: 2498,-
gyűjtő ár: 2997,-

15,-
11,80
  gyűjtő ár/db:

1 kg: 3180,-

1590,-
1252,-
  

1 kg: 660,-

3301,-
2599,-
  finom kristálycukor:

1 kg: 762,-

3809,-
2999,-
barna:

1 kg: 863,-

4317,-
3399,-
nád:

RiOba mini 
csOkOládé
500 g/db
5 g/db
100 db/zacskó

RiOba 
kaRamellás 
keksz
6 g/db

RiOba 
kRistálycukOR
finom kristálycukor,  
barnacukor vagy 
nádcukor
5 g/db

RiOba 
filteRes 
tea
többféle
1,5 g, 2 g, 2,25 g 
vagy 2,5 g/filter
25 filter/doboz

RiOba viRágméz
25 g/db

100 db/kínáló

RiOba édesítő 
tabletta
500×2 db

1900 g/kínáló

kedvezmény

minden Rioba 
papírpohárra!*

25% 

*Az akciós polccímkék már tartalmazzák a kedvezményt!

1 kg: 2260,68
gyűjtő ár: 2712,80

226,10

191,60
1 db:

1 kg: 2105,74
gyűjtő ár: 1768,80

147,40

124,90
1 db:

Terméknév Nettó ár Bruttó ár

1 25×1,5 g Rioba kamilla tea 287,30 365,-

2 25×2 g Rioba heRba tea 361,30 459,-

3 25×2,25 g Rioba boRsmenta tea 298,40 379,-

4 25×2,5 g Rioba eRdei gyüm. tea 361,30 459,-

200 db/gyűjtő

1000 db/kínáló

RiOba ceRuza 
tasakOs méz
6 g/db

100 db/kínáló
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 gyűjtő ár: 8994,-

1499,-
1180,30
gyűjtő ár/db:

6 db/gyűjtő

palOma 
szemes kávé
1 kg/db

 

4590,-
3614,20
  

lavazza gRan cRema 
szemes kávé
1 kg/db

 

3290,-
2590,60
  

pellini ROssO 
szemes kávé
1 kg/db

 

5490,-
4323,-
  

dallmayR 
szemes kávé
többféle
1 kg/db

 

2789,-
2196,-
  

espRessO 
italianO szemes 
kávé
1 kg/db

 gyűjtő ár: 9594,-

1599,-
1259,-
gyűjtő ár/db:

6 db/gyűjtő

kaRaván szemes kávé
1 kg/db

6 db/gyűjtő

gyűjtő ár: 11394,-

1899,-
1495,30
gyűjtő ár/db:

Omnia silk 
szemes kávé
1 kg/db

 gyűjtő ár: 12596,-

2099,-
1653,-
gyűjtő ár/db :

Omnia classic 
őRölt kávé
1 kg/db

6 db/gyűjtő

 

4490,-
3535,40 
  

seleziOne ORO szemes, 
őRölt vagy cRema 
szemes kávé
1 kg/db

kedvezmény

az összes vergnano 
kávéra!*

10% 

*Az árak az akciós kedvezményt  
már tartalmazzák!

Kiemelt 
Ajánlat

bRavOs classic 
őRölt vagy 
szemes kávé
1 kg/db

 gyűjtő ár: 7794,-

1299,-           

1022,80
gyűjtő ár/db:

6 db/gyűjtő
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1 kg: 3198,-

1599,-
1259,-
  

1 kg: 1996,-
gyűjtő ár: 5988,-

499,-
392,90
  gyűjtő ár/db:

1 kg: 1300,-
gyűjtő ár: 3901,-

325,-
256,-
gyűjtő ár/db: 

1 kg: 2360,-

590,-
464,60
  

1 kg: 5698,-

2849,-
2243,-
  

1 kg: 2916,-
gyűjtő ár: 8748,-

729,-
574,-
gyűjtő ár/db: 

1 kg: 2998,-

1499,-
1180,30

1 kg: 1758-
gyűjtő ár: 10549,-

879,-
692,20
gyűjtő ár/db: 

1 kg: 11196,-

2799,-
2204,-
  

12 db/gyűjtő

inteRmezO szemes vagy  
őRölt kávé
2x250 g vagy 500 g/db

12 db/gyűjtő

Omnia 
őRölt kávé
többféle
250 g/db

12 db/gyűjtőbRavOs 
őRölt kávé
250 g/db

kRönung 
őRölt kávé
250 g/db

dOlceneRO ROssO 
őRölt kávé
250 g/db

pellini vivace 
szemes kávé
500 g/db

family 
őRölt kávé
500 g/db

illy 
őRölt vagy 
szemes kávé
250 g/db

espRessO milanO vagy 
sicilia style őRölt 
kávé
250 g/db

 gyűjtő ár: 12594,-

2099,-
1652,80
gyűjtő ár/db: 

family classic 
szemes kávé
1 kg/db

6 db/gyűjtő

1 kg: 2356,-
gyűjtő ár: 7068,-

589,-

463,80
gyűjtő ár/db:

12 db/gyűjtő 12 db/gyűjtő

Kiemelt 
Ajánlat

Omnia silk 
őRölt kávé
250 g/db
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Kiemelt 
Ajánlat

1 kg: 2452,-

1765,30

1390,-
  

1 kg: 1191,-

248,92

196,-
  

1 kg: 1496,- 
gyűjtő ár: 1346,-

26,92

21,20
gyűjtő ár/db :

 

1190,-
937,-
  

 1 kg: 3330,91

999,-
786,50
  

 1 kg: 1552,-

279,-
220,-
  

1 kg: 1194,-
gyűjtő ár: 1194,-

119,-
94,-
  gyűjtő ár/db :

1 kg: 4496,- 
gyűjtő ár: 3597,-

899,-
708,-
gyűjtő ár/db: 

1 kg: 13990,-

1399,-
1101,60
  

50 db/gyűjtő

4 db/gyűjtő

aRO 
instant kávé
200 g/db

davidOff
instant kávé
többféle
100 g/db

dOuwe egbeRts 3in1 
instant kávé
18 g/tasak
40 tasak/henger

la festa instant 
cappucinO
többféle
125 g/db

hOReca select 
cappuccinO
1 kg/db

kRönung instant 
kávé
100 g/db

fine life 3in1 
instant kávé
18 g/tasak
10 tasak/zacskó

bRavOs tRiO 
3in1 instant kávé
18 g/db

*Az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák!

kedvezmény

minden nescafé 
termékre!*

10% 

mOkate 2in1 
vagy 3in1 
instant kávé
14 g, 15 g vagy 
18 g/tasak

3 db: 1797,-
1 kg: 1364-1754,-
1 db: 599,-
1 kg: 1386-1783,-

589,-

464,-
  3 db esetén 1 db:

10 db/gyűjtő

aRO cappuccinO
többféle
100 g/db

20+4 tasak/gyűjtő
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Kiemelt 
Ajánlat

1 kg: 7981-12092,-

399,-
314,20
  

kedvezmény

minden lipton 
filteres teára!*

20% 

*Az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák!

*Az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák!

*Az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák! *Az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák!

*Az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák!

milfORd 
filteRes tea
többféle
2 g, 2,3 g, 2,5 g 
vagy 3 g/filter

20 filter/doboz

3 db: 1257,-
1 kg: 6985-10478,-
1 db: 628,65
1 kg: 10478-15716,-

419,-            

330,-
3 db esetén 1 ára:

kedvezmény

minden dilmah teára!*

30% 

kedvezmény

minden gárdony teaház
teára!*

15% 

teekanne filteRes tea
többféle
1,65 g, 1,75 g, 2 g, 2,25 g vagy 2,5 g/filter

20 filter/doboz

kedvezmény

minden basilur 
teára!*

10% kedvezmény

minden twinings 
teára!*

10% 

2 + 1
Ráadás 
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Kiemelt 
Ajánlat

1 kg: 1249,-
gyűjtő ár: 11994,-

999,-
787,-
  gyűjtő ár/db:

 

3490,-
2748,-
  

siR mORtOn filteRes tea
többféle
1,5 g vagy 1,75 g/filter

3 db: 567,-
1 kg: 631,-
1 db: 199,-
1 kg: 665,-

189,-
149,-
  3 db esetén 1 ára:

fine life instant tea
többféle
300 g/db

nesquik kakaó
800 g/db

pickwick filteRes tea
többféle
1,5 g, 1,6 g vagy 2 g/filter 
20 filter/doboz

hOlland kakaópOR
1 kg/db

1 kg: 4830-5635,-
gyűjtő ár: 2028,-

169,-
133,10
  gyűjtő ár/db:

1 kg: 1996,-

499,-
393,-

kOnzum tea
250 g/db

20 filter/doboz

pickwick 
filteRes tea
többféle
1,5 g vagy 2 g/filter
20 filter/doboz

6 db: 2094,-
1 kg: 8725-11633,-
1 db: 399,-
1 kg: 9976-13301,-

349,-

274,80
6 db esetén 1 ára:

*A polccímkén lévő árak a  kedvezményt már tartalmazzák!

6 db: 1314,-
1 kg: 6082,-
1 db: 269,-
1 kg: 7479,-

219,-
172,40
  6 db esetén 1 ára:

6 db: 1674,-
1 kg: 6975-9301,-
1 db: 299,-
1 kg: 7474-9965,-

279,-
219,70
  6 db esetén 1 ára:

saga filteRes tea
1,3 g/filter

20 filter/csomag

12 db/gyűjtő

kedvezmény

minden herbavita 
teára!*

10% 
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Kiemelt 
Ajánlat

1 kg: 5980,-

879,-
692,20

milka naps mix 
singles
147 g/db

4 db: 1596,-
1 kg: 7389,-
1 db: 419,-
1 kg: 7759,-

399,-
314,20
  4 db esetén 1 ára:

elit csOkOládé 
kanál
54 g/db

 

4999,-
3936,20
  

meRci petits
1 kg/db

*Az akciós polccímkék a  kedvezményt már tartalmazzák!

1 kg: 2540-3175,-
gyűjtő ár: 2286-2858,-

95,-
75,-
gyűjtő ár/db :

milka kekszek
többféle
30 g vagy 37,5 g/db

24 db vagy 30 db/gyűjtő

1 kg: 1780,-
gyűjtő ár: 3560,-

89,-
70,10
gyűjtő ár/db: 

belvita 
jó Reggelt! keksz
többféle
50 g/db

40 db/gyűjtő

 1 kg: 3861,-
gyűjtő ár: 1207,-

24,13

19,-
gyűjtő ár/db :

lOtus caRamel 
gasztRO keksz
6,25 g/db

50 db/gyűjtő

1 kg: 16120,81

999,49

787,-
  

antOn beRg 
kávés desszeRt
62 g/db

1 kg: 3119,-

4990,-
3929,-  
  

mieszkO espRessO 
töltött pRaliné
1,6 kg/db

1 kg: 2978,-

399,-
314,20
  

hit keksz
többféle
250 g/db

6 db: 1134,-
1 kg: 1051-1352,-
1 db: 199,-
1 kg: 1108-1424,-

189,-
149,-
6   db esetén 1 ára:

győRi édes kekszek
többféle
140 g vagy 180 g/db

kedvezmény

minden manner
termékre!*

10% 
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• A legkeskenyebb teljesen automata kávéfőző 
a piacon 19,5 cm széles

• Rendkívül hatékony A+ energia osztály garantálja 
az alacsony fogyasztást

• Amerikai / extra hosszú kávé gomb a filteres 
kávé kedvelőinek

• DUPLAKÁVÉ+ gomb, különleges erős aromájú 
kávéhoz

Icona reggeliző szett  

eCo 311.W 
kávéfőzőgép

Cto2003.W
kenyérpirító

ESAM 6900.M PrimaDonna Exclusive
automata kávéfőző  
forrócsoki rendszerrel 

Csz: 67623

• Új, teljesen automatikus  
kávéfőző espresso,  
cappuccino, caffe latte, latte macchiato.

• Egyedülálló forró csokoládé készítés, valódi kávéházi minőség
• Exkluzív színes kijelző, személyre szabható kávéélmény egyéni 

profilok beállítása.
• Automata tisztításnak, 
 vízkőoldó programnak és 
 kivehető, könnyen tisztítható 
 főzőegységnek köszönhetően 
 garantált a megbízhatóság.

ETAM 29.510.B  
automata  
kávéfőző 

Csz: 98636 Better Everyday

Csz.: 99132
• 15 bar-os karos kávéfőző, 

disco crema rendszernek 
köszönhetően garantált  
a tökéletes, krémes espresso

Csz.: 99135
• 2 szeletes kenyérpirító. 

4 funkció, kivehető morzsatálca, 
szabályozható pirítási intenzitás

Csz.: 99133
• 1,7 literes vízforraló: fém ház, 

kivehető vízkőszűrő, vízszint jelző

kbo2001.W 
vízforraló

 

19799,30

15590,-
  

 

19799,30

15590,-
  

30467,30

23990,-
  

*Vásároljon Nespresso kávégépet 2015. október 1. és 2015. október 26. között! Az akció további feltételeiért kérjük, olvassa el az utalványon  
található részleteket, vagy látogasson el a www.nespresso.com weboldalra!  A szabadon választható 6 panel: Városok, Ízjegyek, Matt vörös, Cordura, Farmer, Matt-fényes.  

Az ajándék a készlet erejéig érhető el és a változás jogát fenntartjuk.
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Vásároljon Nespresso Pixie Clips kávégépet,  
illetve mellé egy doboz kávékapszulát a Nespresso-nál  

és megajándékozzuk egy szabadon választott,  
stílusos oldalpanellel!*

A Pixie Clips egyszerűen 
cserélhető ol dal  p aneleinek 
segítségével könnyedén for -
málhatja kávégépét a saját 
stílusának vagy a legújabb 
trendeknek megfelelően.  

CordurA

MATT VÖrÖS

ÍZJEGYEK

MATT-FéNYES

FArMEr VároSoK

39992,30

31490,-
  csz.: 87107

 

499999,-
393700,-
  

 

149847,30

117990,-
  

30 kg kávé

Ráadás *
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jegeskávés 
pOháR aljjal  
Csz.: 90238 
• 33 cl
• 2 db-os

 

1141,73

899,-
  darabtól:

 1 db: 481,96

963,93

759,-
   csomag:

1 db: 2216,15

4432,30

3490,-
csomag:

 

3797,30

2990,-
  

 

1776,73

1399,-
   darabtól:

 

1522,73

1199,-
  darab:

 1 db: 1142,36

2284,73

1799,-
  csomag:

 

2538,73

1999,-
   

1522,73

1199,-
  

simax hőálló teRmékek 
kanna
Csz.: 932687 • 1,5 l
teás bögRe
Csz.: 6754 
• Szűrővel+fedővel

theRmic glass csészék aljjal 

seheRezádé 
kávéfőző 
• szüRke
Csz.: 96373
• 2 személyes biztonsági 
szeleppel, használható 
elektromos áramon, 
gáztűzhelyen, elektromos 
főzőlapon

duOs duplafalú 
hőálló pOháR
Csz.: 8965 • 34 cl 
• 2 db/csomag

aRO tejkiöntő
Csz.: 13303 • 400 ml
Csz.: 13308 • 600 ml
Csz.: 13331 • 1000 ml

szögletes tálca 
• Rozsdamentes 
18/10 
Csz.: 860730 • 40 cm
Csz.: 592900 • 25 cm
Csz.: 860756 • 45 cm 
Csz.: 860717 • 35 cm
Csz.: 860704 • 30 cm

venezia 
iRish cOffee 
pOháR
Csz.: 58854 
• 24 cl 
• 2 db/csomag

teRmOszkanna
Csz.: 69596
• több színben
• 1 l

 

99999,80

78740,-
  

 

27927,30

21990,-
  

 

119367,30

93990,-
  

hd8831/09 
autOmata kávéfőző
Csz.: 98971  
• Szemes kávéból készült 
eszpresszó, egyetlen gombnyomásra 
• Klasszikus tejhabosító 
• 100% kerámia őrlőbetétek
• A kávé hőmérsékletének, 
hosszúságának, erősségének 
kiválasztása 
• Automatikus tisztítási 
ciklus és vízkőmentesítő 
program 

hd8821/09 
autOmata kávéfőző
Csz.: 98970 
•  Szemes kávéból készült  

eszpresszó, egyetlen gombnyomásra 
•  100% kerámia őrlőbetétek 
• Klasszikus tejhabosító 
• Állítható őrlési beállítás 
– 5 szemcseméret 
•  Memória funkció – 

kávéhosszúság 
• Állítható kávékifolyó 

hd8423/19  
manuális kávéfőző
Csz.: 98968 
• Nagynyomású szűrő a krémréteghez 
•  Megfelelő az őrölt kávéhoz  

és az EasyServing  
Espresso (ESE)  
kávéhoz 

•  Ízletes tejhab  
a klasszikus 
tejhabosítóval 

hd8914 incantO  
autOmata eszpResszógép
Csz.: 93556  
• Rozsdamentes acél
• 100% kerámia őrlőbetétek 
– maximális ízkinyerés  
• Automata tejhabosító – selymes tejhab  
•  Azonnali forró kávé a Quick Heat Boiler  

gyors forralónak köszönhetően 
• Állítható örlőbetétek és kávéerősség 

1 l: 9.596,12

2399,03

1889,-
  

saecO-philips 
vízkőtelenítő 
fOlyadék
Csz.: 40119  
• 250 ml

 

179819,30

141590,-
  

Csz.:
Megnevezés db/csomag Nettó 

ár/db
Bruttó 
ár/db

Nettó 
ár/csomag

Bruttó 
ár/csomag

18301 Cappucinos 16,5 cl 2 1495,- 1898,65 2990,- 3797,30

18303 teás 30 cl 2 1695,- 2152,65 3390,- 4305,30

18300 espresso 6,5 cl 2 1295,- 1644,65 2590,- 3289,30

81768 bögre 32 cl 2 1495,- 1898,65 2990,- 3797,30
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Melléklet a 2015/22-23. számú METRO-reklámkiadványokhoz. Áraink forintban értendők és áruházainkban történő vásárlás esetén érvényesek 
(kiszállítás esetén külön árlista érvényes, amelyről a Központi Ügyfélszolgálattól vagy áruházi kapcsolattartójától kaphat tájékoztatást).  
A feltüntetett árak áfával növelt eladási-, illetve egységárak, két ár feltüntetése esetén az alacsonyabb érték a nettó eladási-, illetve egységár.

sz-612/3 mini 
eszpResszO kávéfőző
Csz: 102795 
•	3-6	adag	
•	Biztonsági	szelepes	zárócsavar	
•	Hőkioldó,	hőfokszabályozó	
•	Hőszigetelt	műanyag	burkolat	
•	Hideg	és	meleg	tej	habosítása	
•	Automata	kiapcsolás

kp100bce piccOlO 
anthRacit kávéfőző
Csz.:	78327	
•	Műanyag	mágneses	kapszulatartó	
•	Manuális	szabályozás	
•	Thermoblock	rendszer	
•	Forró	és	hideg	italok	készítéséhez	
			egyaránt	
•	3	pozícióba	állítható	csepptálca	
•	15	bar	nyomás

liRika autOmata kávéfőző gép
Csz.: 80558  
•	A	legkompaktabb	vendéglátóipari,	teljesen	automata	készülék	
•	Kávékészítés	szemes	kávéból	
•	Gyorsgőz	funkció,	forróvíz	adagolás	
•	Azonnali	tejhabosítás-cappuccino	készítés	
•	Előáztatásos	kávéfőzési	mód	
•	Terhelhetőség:	40	adag/nap	
•	Víztartály:	2,5	l	
•	Kávé	tartály:	500	g	
•	Adag	visszaszámláló

dOlce gustO  
kapszulák
többféle	
96-270	g/db

*		A	ráadás	kávét	kérjük	
vigye	a	kasszához!

7 x 1 kg

Pellini Rosso 
szemes kávé!

Ráadás *

syncROny lOgic  
autOmata kávéfőző
Csz.:	45249	
•	Kávékészítés	szemes	
és	őrölt	kávéból	
•	Forró	víz	adagolás	
•	Tejhabosítás–Cappucino	
készítés	•	Örlési	finomság	és	 
mennyiség	állítás	•	Vízpumpa:	
15	bar	•	Víztartály:	1,7	l	•	Szemes	
kávé	tartály:	350	g	
•	Kisebb	vendéklátóipari	
igénybevételre	is	alkalmas	
(40-50	adag/nap)

Az egyszerűség kedvéért egy adag kávét vegyünk a szokásos 
7,5 grammnak, eladási árát pedig 180 Ft-nak.

5 kg kávé (5000 g/7,5g=666,66) kerekítve 666 adag lefőzésére 
elegendő, amely akár (666 adag×180 Ft=119880 Ft) a gépe árát 
is fedezi.

A fenti példa alapján: napi 50 adag kávé eladásával akár 
kevesebb mint 2 hét alatt megtérülhet új kávéfőzőjének ára!

Minden vállalkozás számára kínálunk megtérülő megoldást! 
Számoljon és válassza az Önnek legmegfelelőbbet!

*(A	Gaggia	Syncrony	kávéfőző	bruttó	ára	114287,30 Ft,	
melynek	megvásárlásakor	5 kg	kávét	adunk	ráadásként)

gaggia kávéfőző 
vásáRlása esetén 
annyi kávét adunk 
Ráadásként, amennyivel 
akáR kiteRmelheti 
a gép áRát*

*  A ráadás kávét kérjük 
vigye a kasszához!

114 287,30

89 990,-

5 x 1 kg

Pellini Rosso 
szemes kávé!

Ráadás *

1 kg: 5552-15615,-

1499,-

1180,-

12687,30

9990,-

147 307,30

115 990,-

12687,30

9990,-


