
Aquarius üdítőital
 � citrom ízű, bodza ízű,  
málna ízű, alma ízű

 � szénsavas
 � 1,5 liter
 � 39 Ft/liter

Dárdás fokhagymás felvágott, 
Dárdás sertés párizsi,  
Dárdás olasz felvágott,  
Dárdás disznósajt

 � szeletelt
 � 150 g
 � 927 Ft/kg

100 g  
93 Ft

Sissy Rudi
 � natúr
 � 30 g

Wawel csokoládé
 � tej, ét zúzott kakaó darabokkal, tej karamelltöltelékkel, tej eper-joghurt töltelékkel, 
áfonya-joghurt töltelékkel, ét, kókusz-mogyoró töltelékkel, tej földimogyoróval

 � 100 g � 1590 Ft/kg

Darling száraz  
kutyaeledel

 � hús + zöldség
 � 7,5 kg
 � 253 Ft/kg

7,5 kg

Sissy kördobozos sajt
 � natúr, sonkás, szalámis
 � 140 g
 � 921 Ft/kg

139 Ft

199 Ft

-30% olcsóbb!

/db

 59 Ft

79 Ft

-25% olcsóbb!

/db

 29 Ft

39 Ft

-25% olcsóbb!

159 Ft

199 Ft

-20% olcsóbb!

/db

1899 Ft

2799 Ft

-32% olcsóbb!

129 Ft

199 Ft

-35% olcsóbb!

/db

PO
NT+8

1 db termékért

32486571

PO
NT+ 1

1 db termékért

32486571

2016. január 21. csütörtök – január 27. szerda

Részletek a 4-5. oldalakon.

A tárolás nagymestere!
Gyűjtse a hűségpontokat, és szerezze meg

a kiváló minőségű  tároló dobozokat!

01_03.indd   1 2016.01.11.   11:41:13



Körte
 � I. osztály
 � lédig
 � kg

Brokkoli
 � I. osztály
 � 500 g
 � 378 Ft/kg

Burgonya
 � lédig
 � kg

Zöldnövény*
 � többféle
 � 12 cm-es cserépben
 � 35-40 cm magas

Fokföldi ibolya*
 � többféle színben
 � 12 cm-es cserépben
 � 20 cm magas
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Kiwi
 � I. osztály
 � kosaras
 � 1 kg

319 Ft

499 Ft

-36% olcsóbb!

/cs.

749 Ft
/db 499 Ft

/db

119 Ft

179 Ft

-33% olcsóbb!

/kg

189 Ft

299 Ft

-36% olcsóbb!

299 Ft

399 Ft

-25% olcsóbb!

/kg

Zoltán tudja,
mi a frissesség titka!
Áruházainkba naponta szállítunk  
garantáltan friss  
zöldséget, gyümölcsöt, hús- és pékárut.

Penny Market2www.penny.hu 2
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Üzleteinkben a regionális péküzemből szállított pékáru mellett helyben 
sütött termékeket is megtalálhat. Kínálatunkban megtalálhatóak olyan 
sós finomságok, mint a pogácsa, sajtos rúd, de kaphatóak a szendvicsek 
alapjául szolgáló zsemlék is. Érdemes megkóstolni az örök klasszikus 
kakaós csigát vagy túrós táskát is. Kemencéinkben olyan ínyencségeket 
is sütünk mint: meggyes-pudingos táska, dupla csokis rúd. Így Ön  
a nap minden szakában friss, ropogós pékárut talál üzleteinkben. 
Kóstolja meg Ön is!

Friss, helyben sütött,  
ropogós pékáru

Sajtos rúd

Csokoládés fánk

-23%

65.-
85.- /db

-30%

69.-
99.- /db

- Friss, -

- h

ely
ben sütött -

- ropogós

 -PÉKÁRU

Friss, helyben sütött, ropogós pékáru választékunk hamarosan elérhető lesz, az alábbi üzletekben is: Alsónémedi, Ács, Baja, Berettyóújfalu, Bonyhád, Csurgó, Dombóvár, 
Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Jászberény, Kalocsa, Karcag, Keszthely I. Csapás u., Kisújszállás, Kisvárda, Mezőberény, Nagykőrös, Paks, Polgár, Sarkad, Sopron, Szeged Dorozsmai út, 
Szekszárd, Szentes, Tiszakécske. Fenti üzleteinkben jelenleg még helyben sütött pékárut nem értékesítünk.

2016. január 21. csütörtök - január 27. szerda
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A tárolás nagymestere!

tároló dobozokat akár 60%-kal

olcsóbban!

Gyűjtsön össze 15 hűséGpontot  
és szerezze meg a kiváló minőségű 

Minden elköltött 1000 forint után  
1 db hűségpontot kap!

pontgyűjtés: 
január 7. és március 30. között.

beváltás:  
január 7. és április 13. között.

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. Részletek a curver.penny.hu oldalon.

04-05_curver_03.indd   4 2016.01.11.   11:33:50
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coccolino öblítő duopack 
+ Domestos  fertőtlenítőszer*

 � 3-féle csomag
 � 2 x 1 liter + 750 ml
 � az ajánlat az összecsomagolt  
termékekre vonatkozik

Darling száraz kutyaeledel
 � hús + zöldség
 � 7,5 kg
 � 253 Ft/kg 7,5 kg

FrieslandCampina

pöttyös tejsüti multipack*
 � 2-féle
 � 4 x 28 g
 � 3384 Ft/kg

Dárdás fokhagymás felvágott, 
Dárdás sertés párizsi,  
Dárdás olasz felvágott,  
Dárdás disznósajt

 � szeletelt
 � 150 g
 � 927 Ft/kg

379 Ft

csak Most!

/cs.

1899 Ft

2799 Ft

-32% olcsóbb!

1249 Ft

csak Most!

/cs.

139 Ft

199 Ft

-30% olcsóbb!

/db

32486571

PO
NT+ 1

1 cs. termékért

32486571 PO
NT+ 1

1 db termékért

32486571

PO
NT+8

1 db termékért

32486571PO
NT+5

1 cs. termékért

32486571

5 curver.penny.hu

Keresse a PO
NT+1  jellel megjelölt termékeket, melyek vásárlásakor plusz 

hűségpontot kap.  a PO
NT+1  jellel megjelölt termékek után akkor is jár a 

hűségpont, ha nem éri el  a minimális 1000 forint értékű vásárlási értéket.

extra hűségpont

04-05_curver_03.indd   5 2016.01.11.   11:36:17



Elite puding tejszínhabbal
 � csokoládés, vaníliás, csokoládés-vaníliás
 � 4 x 115 g
 � 541 Ft/kg

Campus lapkasajt
 � Toast, Allgäuer
 � 200 g
 � 1075 Ft/kg

Dárdás Bácskai hurka
 � 200 g
 � 845 Ft/kg

Karát szalámi mix
 � szeletelt
 � 100 g
 � 2790 Ft/kg

Sertéscomb
 � hűtött termék
 � darabolt
 � 500 g
 � 1158 Ft/kg

Egész csirke
 � hűtött termék
 � kg

Dárdás  
vastagkolbász

 � csemege, paprikás
 � 500 g
 � 1598 Ft/kg

Sissy natúr joghurt
 � 450 g
 � 242 Ft/kg

Korpás kenyér
 � szeletelt
 � 500 g
 � 298 Ft/kg

629 Ft

789 Ft

-20% olcsóbb!

/kg

169 Ft

219 Ft

-22% olcsóbb!

215 Ft

285 Ft

-24% olcsóbb!

/db 249 Ft

299 Ft

-16% olcsóbb!

/cs.

279 Ft

359 Ft

-22% olcsóbb!

579 Ft

739 Ft

-21% olcsóbb!

799 Ft

999 Ft

-20% olcsóbb!

/db

109 Ft

179 Ft

-39% olcsóbb!

149 Ft

199 Ft

-25% olcsóbb!

www.penny.hu 6
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Mogyoró ízű kakaós krém
 � 400 g
 � 923 Ft/kg

Perwoll Magic mosógél
 � black, color
 � 2 liter
 � 700 Ft/liter

Salty burgonyaszirom
 � sós, hagymás-tejfölös ízű
 � 125 g
 � 1432 Ft/kg

Benei vödrös nápolyi*
 � kakaós, citrom ízű
 � 1 kg

1 kg

Gustoso ketchup
 � csemege, csípős
 � 1 kg

Aranykosár tészta
 � 8 tojásos
 � eperlevél, csiga
 � 200 g
 � 695 Ft/kg

Fagylakoma panírozott  
baromfi fasírt

 � gyorsfagyasztott
 � 1 kg

Csirkemáj*
 � gyorsfagyasztott
 � 500 g
 � 398 Ft/kg

Wippy toalettpapír
 � 3 rétegű 
 � 8 tekercs 
 � 45 Ft/tekercs
 � 17,6 méter/tekercs
 � 2,5 Ft/méter

199 Ft

235 Ft

-15% olcsóbb!

239 Ft

299 Ft

-20% olcsóbb!

/db

499 Ft

659 Ft

-24% olcsóbb!

139 Ft

189 Ft

-26% olcsóbb!

/db

179 Ft

249 Ft

-28% olcsóbb!

/db 369 Ft

479 Ft

-22% olcsóbb!

899 Ft

csak Most!

/db

1399 Ft

1999 Ft

-30% olcsóbb!

/db359 Ft

479 Ft

-25% olcsóbb!

/cs.

Penny Market7
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200Ft

300Ft AKCIÓ100Ft

Dárdás Sertés löncs
 � 350 g
 � 857 Ft/kg

Sissy tehéntúró
 � félzsíros
 � 250 g
 � 800 Ft/kg

Grana Padano reszelt 
parmezán sajt

 � 100 g
 � 3000 Ft/kg

Líra margarinkrém
 � 50% zsírtartalom
 � 500 g
 � 400 Ft/kg

Campus szemcsés friss sajt
 � 200 g
 � 1000 Ft/kg

Elite gyümölcsjoghurt
 � 4-féle
 � 500 g
 � 400 Ft/kg

Növényi alapú 
habspray

 � 250 g
 � 800 Ft/kg

Dárdás májas
 � 2-féle
 � 200 g
 � 500 Ft/kg

Dárdás ínyenc virsli
 � 200 g
 � 1000 Ft/kg

Pulykaszelet betéthússal
 � szeletelt
 � 100 g
 � 1000 Ft/kg

100 Ft

129 Ft

-22% olcsóbb!

200 Ft

249 Ft

-19% olcsóbb!

300 Ft

499 Ft

-39% olcsóbb! 200 Ft

249 Ft

-19% olcsóbb!

200 Ft

259 Ft

-22% olcsóbb!

200 Ft

249 Ft

-19% olcsóbb!

/db

200 Ft

265 Ft

-24% olcsóbb!

300 Ft

349 Ft

-14% olcsóbb!

100 Ft

139 Ft

-28% olcsóbb!

/db

200 Ft

279 Ft

-28% olcsóbb!

www.penny.hu

2016. január 21. csütörtök - január 27. szerda
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200Ft AKCIÓ

Almaecet
 � Penny
 � 5%-os
 � 1 liter

Casa Blanca Cappuccino
 � klasszikus,  
csokoládé ízű,  
vanília ízű

 � 100 g
 � 1000 Ft/kg

San Fabio  
sűrített paradicsom

 � 140 g
 � 714 Ft/kg

Fior di Pasta tricolor tészta
 � durum
 � orsó
 � 500 g
 � 400 Ft/kg

Diabetikus ostya
 � kakaós bevonómasszával mártott
 � 200 g
 � 1500 Ft/kg

Töltött keksz
 � 2-féle
 � 130 g
 � 1538 Ft/kg

Alldent szájvíz
 � mint, fresh
 � 500 ml
 � 600 Ft/liter

La Fiesta Muskotály
 � félédes fehérbor
 � 0,75 liter
 � 400 Ft/liter
 � az üveg ára: 15 Ft

Inti tisztasági betét
 � 30 db
 � 7 Ft/db

300 Ft

369 Ft

-18% olcsóbb!

+ü.

200 Ft

249 Ft

-19% olcsóbb!

/cs.

100 Ft

149 Ft

-32% olcsóbb!

/db

200 Ft

229 Ft

-12% olcsóbb!

200 Ft

249 Ft

-19% olcsóbb!

100 Ft

159 Ft

-37% olcsóbb!

300 Ft

449 Ft

-33% olcsóbb!

200 Ft

239 Ft

-16% olcsóbb!

/db

300 Ft

389 Ft

-22% olcsóbb!

/db

Penny Market

2016. január 21. csütörtök - január 27. szerda
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Dr. Oetker

Sütőpor, Vanillincukor  
multipack

 � Sütőpor, 5 x 12 g,  
2317 Ft/kg

 � Vanillincukor, 5 x 10 g,  
2780 Ft/kg

Sissy Habtejszín
 � féltartós
 � 250 ml
 � 716 Ft/liter

Repeta Réteslap
 � 8 lap
 � 10 Ft/lap
 � 150 g
 � 527 Ft/kg

Gyümölcsöskert sütésálló dzsem
 � birsalma-alma, vegyes gyümölcs, sárgabarack, 
szilva

 � 500 g
 � 498 Ft/kg

Gesztenyepüré*
 � gyorsfagyasztott
 � 250 g
 � 996 Ft/kg

Linco friss élesztő
 � 42 g

Rama margarin
 � 250 g
 � 796 Ft/kg

Porcukor
 � 500 g
 � 258 Ft/kg

Aroma
 � rum, mandula, vanília, vérnarancs
 � 30 ml

129 Ft

175 Ft

-26% olcsóbb!

199 Ft

249 Ft

-20% olcsóbb!

 29 Ft

 35 Ft

-17% olcsóbb!

 59 Ft

 69 Ft

-14% olcsóbb!

/db 139 Ft

175 Ft

-20% olcsóbb!

/cs.

179 Ft

249 Ft

-28% olcsóbb!

249 Ft

299 Ft

-16% olcsóbb!

/db 249 Ft

299 Ft

-16% olcsóbb!

 79 Ft

109 Ft

-27% olcsóbb!

/cs.

www.penny.hu 10
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Bismarck 
pácolt 
heringfilé

 � töltő 
tömeg: 220 g

 � 1814 Ft/kg

Dárdás darált löncs
 � 400 g
 � 748 Ft/kg

Globus chilis keverék*
 � 400 g
 � 698 Ft/kg
 � Fan Game kártyával:  
623 Ft/kg

Marinna  
tonhaltörzs olajban

 � töltő tömeg: 135 g
 � 2585 Ft/kg

Dárdás Sertéshúskrém, Szárnyaskrém
 � sertéshúskrém: natúr
 � szárnyaskrém: natúr, paradicsomos, fűszerpaprikás
 � 130 g
 � 654 Ft/kg

Szardínia 
paradicsomszószban*

 � 125 g
 � 1512 Ft/kg

Kidney bab
 � Penny
 � töltő  
tömeg: 255 g

 � 624 Ft/kg

Csemegekukorica
 � Penny
 � töltő tömeg: 285 g
 � 593 Ft/kg

Twist’ mexikói tonhalsaláta*
 � 280 g
 � 1782 Ft/kg
 � Fan Game kártyával:  
1675 Ft/kg

499 Ft

csak Most!

279 Ft

csak Most!

169 Ft

199 Ft

-15% olcsóbb!

299 Ft

399 Ft

-25% olcsóbb!

349 Ft

449 Ft

-22% olcsóbb!

399 Ft

499 Ft

-20% olcsóbb!

189 Ft

249 Ft

-24% olcsóbb!

 85 Ft

99 Ft

-14% olcsóbb!

/db

159 Ft

199 Ft

-20% olcsóbb!

kártyával

469 Ft

kártyával

249 Ft

Penny Market11
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Farsangi készülodés! Konzervek
          akár 25%-kal

olcsóbban!
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Gratulálunk!

15 405 forintot

Horváth  
Tivadarné

nyerte ajkai üzletünkben.

Az 53. héten a legnagyobb 
azonnali nyereményt,

Kártyaszám: 1011014

*A sorsoláson részt vesz minden Penny Fan Game kártyáját használó klubtag, aki 2016. január 2. és január 31. között, bármely Penny Market üzletben vásárol. 
Egy nyertes kerül kisorsolásra, nyereménye készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyeremény 10 darab, egyenként 50.000 forinttal feltöltött  
Penny Ajándékkártyán kerül átadásra. A Penny Ajándékkártyákon lévô összegek kizárólag  Penny Market magyarországi üzleteiben vásárolhatóak le érvényességi 
idejükön belül. További részletek üzleteinkben és a www.penny.hu weboldalon találhatóak meg. Nyereménysorsolás: 2016. február 1.

PENNY FAN GAME 
január havi nyeremény:

Nyerje meg Ön az 

500.000 Ft értékű  
Penny Ajándékkártyát és vásároljon vele akár  

1 évig bármelyik Penny Market üzletben!*

www.penny.hu

AjándékkártyA
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Protect rágcsálóirtó pép*
 � 250 g
 � 2596 Ft/kg
 � Fan Game  
kártyával:  
2396 Ft/kg

Dr. Oetker

Bögre puding, tejbegríz*
 � vaníliaízű puding, 29 g
 � csokoládés puding, 38 g
 � tejbegríz, 28 g

Haas teaízesítő tabletta
 � citromízű
 � 26 g

Danone

Activia gyümölcsös joghurt 
multipack*

 � epres, meggyes-ananászos, citromos, körte, áfonya, 
müzli, barack-rostos, piros gyümölcsös rostos, 
epres-rostos

 � 4 x 125 g
 � 698 Ft/kg

Danone

Activia zabkása*
 � almás-fahéjas, aszalt szilvás, klasszikus
 � 190 g
 � 837 Ft/kg

Danone

Activia krémes 
natúr joghurt

 � 125 g
 � 712 Ft/kg

 89 Ft

 99 Ft

-10% olcsóbb!

159 Ft

csAk MosT!

349 Ft

csAk MosT!

/cs.

  89 Ft

csAk MosT!

/db 649 Ft

kárTyávAl

599 Ft

 79 Ft

129 Ft

-38% olcsóbb!

www.penny.hu 12
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A helyes megfejtést beküldők közül 5 szerencsés nyertes 25 000 Ft  
értékű Penny ajándékkártyát nyerhet! Nem kell mást tennie, mint 
helyesen megfejteni a rejtvényt, majd a http://rejtveny.penny.hu 
weboldalunkon regisztrálni és a megfejtést feltölteni.
Beküldési határidő: 2016. január 27. 24 óra
Sorsolás: 2016. január 29.

3. heti Penny rejtvény 5 x 25 000 Ft
NYEREMÉNY!

A nyerteseket írásban értesítjük. Játékszabályzatunkat megtalálhatja a http://rejtveny.penny.hu weboldalunkon.
Gratulálunk a 2015. 51. heti Penny rejtvény nyerteseinek:  Aszódi Klára – Ágasegyháza,  
Gombás Istvánné – Pápa, Madár Richárd – Kaposmérő, Patai János – Mezőberény, Tamáskovits Károly – Biatorbágy

Szeletelt húskészítmény
 � 200 g
 � 1245 Ft/kg

Choco’la étcsokoládé  
egész mogyoróval

 � 100 g
 � 2490 Ft/kg

Van Dolft tojáslikőr
 � 0,7 liter
 � 1427 Ft/liter

14% alkoholtartalom

Jégkert sárga hüvelyű  
vágott zöldbab

 � gyorsfagyasztott
 � 1 kg 

Repeta péksütemény
 � barackos, meggyes párnácska
 � gyorsfagyasztott
 � 500 g
 � 598 Ft/kg

Blik nedves tisztítókendő
 � 80 db
 � 4 Ft/db

249 Ft

339 Ft

-26% olcsóbb!

249 Ft

319 Ft

-21% olcsóbb!

299 Ft

399 Ft

-25% olcsóbb!

299 Ft

499 Ft

-40% olcsóbb!

/db

299 Ft

559 Ft

-46% olcsóbb!

/cs.999 Ft

1399 Ft

-28% olcsóbb!

Csak január 23-án!

Szombat - Önnek

VÁSÁR NAP!

12-13_03.indd   13 2016.01.11.   13:53:17
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Autós 
kiegészítők

Indítókábel*
 � 120 A
 � 2,2 m
 � 6 mm
 � bolti készlet: min. 6 db/üzlet

Indítókábel*
 � 200 A
 � műanyag bevonatú csipesszel
 � 2,2 m
 � 7 mm
 � bolti készlet: min. 5 db/üzlet

Indítókábel*
 � 300 A
 � műanyag bevonatú csipesszel
 � 2,2 m
 � 7 mm
 � bolti készlet:  
min. 4 db/üzlet

Fűthető masszázsülés*
 � DC 12V szivargyújtó  
adapterrel

 � 3 motoros
 � távirányítóval
 � bolti készlet:  
min. 2 db/üzlet

Dunlop gumipók*
 � mérete: 150 cm
 � állítható méretű
 � 2 db/cs.
 � 595 Ft/db
 � bolti készlet: min. 4 cs./üzlet

2 db
Dunlop gumipók*

 � mérete: 100 cm
 � 2 db/cs.
 � 645 Ft/db
 � bolti készlet: min. 4 cs./üzlet

2 db

Gumiszőnyeg*
 � peremes 
 � anyaga: PVC
 � első lábtérbe 
 � 2 db/cs.
 � vágható 
 � 1745 Ft/db
 � csúszásgátlós
 � bolti készlet:  
min.  
4 cs./ 
üzlet 

Üléshuzat szett*
 � többféle színben
 � 6 részes
 � anyaga: poliészter
 � bolti készlet: min. 4 szett/üzlet

Trikó ülésvédő huzat*
 � többféle színben
 � univerzális méret
 � mosógépben mosható
 � anyaga: 20% pamut, 80% poliészter

Autós rendező táska*
 � anyaga: textil                 
 � mérete nyitva: 53 x 32 x 32 cm         
 � bolti készlet: min. 6 db/üzlet

Műszerfal ápoló spray*
 � többféle illatban
 � 225 ml
 � 1173 Ft/liter

Akkutöltő*
 � YH-BCP1204S
 � 6V-12V 4A
 � 230V 50/ 
60Hz 48W

 � bolti készlet: 
min. 3 db/üzlet

Akkutöltő*
 � CH-1209
 � 12V 9A
 � 230V 50/ 
60Hz 110W

 � bolti készlet: 
min. 2 db/üzlet

Akkutöltő*
 � hagyományos és zselés akkukhoz is használható
 � 1A 4/12V
 � bolti készlet: min. 3 db/üzlet

Dunlop első  
üléshuzat szett*

 � 3-féle színben
 � 6 részes
 � bolti készlet: min. 4 szett/üzlet

Elsősegély csomag*
 � a fotó illusztráció

3490 Ft

3490 Ft 6990 Ft

899 Ft4990 Ft
/szett

4490 Ft
/szett

1290 Ft
/db

3490 Ft
/cs.

2290 Ft
/cs. 399 Ft

599 Ft 899 Ft 999 Ft

1290 Ft
/cs.1190 Ft

/cs. 399 Ft

ab 14.1.2016
DO

JANUÁR 21-TŐL

CSÜTÖRTÖKTŐL
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Dunlop gumipók*
 � mérete: 100 cm
 � 2 db/cs.
 � 645 Ft/db
 � bolti készlet: min. 4 cs./üzlet

2 db

Autótakaró ponyva*
 � többféle méretben
 � átlatszó hordtáskában
 � anyaga: PEVA
 � bolti készlet:  
min. 6 db/üzlet

Üléshuzat szett*
 � többféle színben
 � 6 részes
 � anyaga: poliészter
 � bolti készlet: min. 4 szett/üzlet

Heveder  
szett*

 � anyaga: textil
 � 2 db/szett
 � 995 Ft/db
 � gumival bevont 
feszítő fogantyúval

 � bolti készlet:  
min. 6 szett/üzlet

Trikó ülésvédő huzat*
 � többféle színben
 � univerzális méret
 � mosógépben mosható
 � anyaga: 20% pamut, 80% poliészter

Üzemanyag kanna*
 � anyaga: műanyag
 � űrtartalma: 5 liter
 � bolti készlet: min. 6 db/üzlet

Kerékanyakulcs kereszt*
 � krómozott
 � anyaga: fém
 � bolti készlet: min. 4 db/üzlet

Univerzális autós mobiltartó*
 � fekete és fehér színekben
 � anyaga: szintetikus
 � bolti készlet: min. 6 db/üzlet

Hosszú nyelű autómosó 
jégkaparóval*

 � anyaga: fa, műszál, műanyag

Vadriasztó*
 � 60 km/h körüli sebességnél az 
állatok számára kellemetlen, riasztó 
hangot ad ki

 � anyaga: PP
 � 2 db/cs.
 � 200 Ft/db

Vontatókötél*
 � anyaga: nylon
 � max. teherbírás: 1800 kg
 � 4 méter hosszú
 � bolti készlet: min. 7 db/üzlet

Biztosíték szett*
 � műanyag csipesz kiegészítővel
 � 25 db/szett

Üzemanyag tölcsér*
 � anyaga: műanyag
 � mérete: 136 x 126 x 198 mm

iPad tartó szett*
 � tapadókorongos
 � bolti készlet:  
min. 4 db/üzlet

Akkutöltő*
 � hagyományos és zselés akkukhoz is használható
 � 1A 4/12V
 � bolti készlet: min. 3 db/üzlet

Dunlop éjszakai szemüveg*
 � többféle
 � anyaga: PP
 � mérete: 4,5 x 4 x 15 cm
 � bolti készlet: min. 4 db/üzlet

Dunlop légkompresszor*
 � 3-féle szelep csatlakozóval
 � szivargyújtóról üzemeltethető
 � 250psi 17bar 10A 12V
 � mérete: 22 x 7 x 21 cm
 � bolti készlet: min. 3 db/üzlet

Fehér fényű LED-es menetfény*
 � flexibilis
 � anyaga: PP
 � mérete: 18 x 28 x 205 mm
 � 2 db/cs.
 � 1245 Ft/db
 � bolti készlet: min. 4 cs./üzlet

Hidraulikus 
krokodil emelő*

 � emelési magasság: 190 - 135 mm
 � emelhető max. súly: 2 tonna
 � bolti készlet: min. 2 db/üzlet

Izzókészlet*
 � H4 - 499 Ft/készlet
 � H7 - 599 Ft/készlet
 � bolti készlet: min. 9-9 készlet/üzlet

5990 Ft

1590 Ft

4990 Ft

3990 Ft 2490 Ft
/cs.

399 Ft
/cs. 499 Ft

/készlettől

699 Ft
/db

1990 Ft
/szett

1990 Ft

1190 Ft899 Ft 299 Ft

1990 Ft
/szett 399 Ft

/szett 2990 Ft

399 Ft
/cs.

2016. január 21. csütörtök - január 27. szerda

14-15_03.indd   15 2016.01.11.   14:25:07



Fekete retek
 � I. osztály
 � lédig
 � kg

Laska gomba
 � I. osztály
 � 300 g
 � 830 Ft/kg

Danone

Oikos görög krémjoghurt
 � kekszízű, stracciatellaízű, citromos túrótortaízű
 � 125 g
 � 712 Ft/kg
 � a termék csomagolása üzletenként eltérhet

Sissy teavaj
 � 125 g
 � 1272 Ft/kg

Jégkert zöldborsó
 � gyorsfagyasztott
 � zsenge
 � 1 kg

Karát Ínyenc 
pulykamell sonka

 � szeletelt
 � 100 g
 � 1390 Ft/kg

Sárgaborsó
 � Penny
 � 500 g
 � 258 Ft/kg

Purissima  
őszibarack nektár

 � 50% gyümölcstartalom
 � 1 liter

139 Ft

199 Ft

-30% olcsóbb!

/kg 249 Ft

349 Ft

-28% olcsóbb!

/cs. 139 Ft

199 Ft

-30% olcsóbb!

 159 Ft

219 Ft

-27% olcsóbb!

 299 Ft

429 Ft

-30% olcsóbb!

 89 Ft

119 Ft

-25% olcsóbb!

/db129 Ft

189 Ft

-31% olcsóbb!

179 Ft

269 Ft

-33% olcsóbb!

látogasson el hozzánk! Nyitva tartás:
hétfôtôl szombatig 7-20 óra között, vasárnap ZÁRVA!

Egyes üzleteink nyitva tartása eltérhet. Részletek a www.penny.hu oldalon olvashatók.

2016. január 25. hétfô – január 27. szerda

Hétfőtől olcsóbb!

16

Ajánlatunk január 21. és január 27. között, illetve a készlet erejéig érvényes a Penny Market üzleteiben. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az árak forintban, áfával együtt  
értendők. *A csillaggal jelölt árucikkek nem állandó termékei kínálatunknak, ezért előfordulhat, hogy az akció kezdete után rövid időn belül elfogynak. A ** jelölt termékeknél a bolti készlet üzletenként eltérhet, 
max. 5 darab. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére a termék az akció vége előtt elfogyna, felvilágosításért kérjük, forduljon az üzletvezetőhöz. Részletek az üzletben. Kiszolgálás csak a háztartásokban 
szokásos mennyiségben. Előfordulhat, hogy az újságban meghirdetett egyes termékeink a Budapest, József körúti, Király utcai üzletünkben nem lesznek elérhetőek. A legközelebbi áruházaink listáját megtalálja  
a www.penny.hu weboldalunkon, a boltkereső menüpont alatt. Szíves megértésüket köszönjük! Készült a Penny Market Kft. megbízásából. Felelős kiadó: a Kft. ügyvezető igazgatója. Reklámújságunk terjesztésével 
kapcsolatos panaszait kérjük a reklamujsagterjesztes@penny.hu e-mail címre küldje el. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az üzletekben.

www.penny.hu

A tárolás 
nagymestere!

Szerezze meg 

a  tároló dobozokat!
Részletek a 4-5. oldalakon.
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