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miNdeN domeStoS 
termÉkre

NaraNcS 
1 kg/háló

 1 kg:

172,44

219,-

premiko magozott 
meggY 
700 g/db 
töltőtömeg:  
350 g/db

3 db esetén 1 db:

212,-
269,-
1 kg: 769,-
3 db: 807,-
1 db: 299,-
1 kg: 854,-

3 db esetén 1 db:

196,-
249,-

3 db: 747,-
1 kg: 1383,-
1 db: 299,-

1 kg: 1661,-

coca-cola SzÉNSaVaS üdítőital 
többféle 
2,25 l/db

1 l: 155,11

274,80

349,-

mokate 3iN1 gold VagY SilVer 
iNStaNt káVÉ 
10×18 g/db

mwd4820 mikrohullámú Sütő 
Csz.: 79873 
· 20 l 
· ezüst 
· 800 W

12 590,-
15 989,30

miNdeN tárSaSjátÉkra 

bacchuS pezSgő 
édes vagy félszáraz 
alk.: 11% V/V 
0,75 l/üveg

1 l: 658,71
gyűjtő ár: 2964,18

gyűjtő ár/üveg:

389,-
494,03

1 l: 119,60
gyűjtő ár: 1794-2392

gyűjtő ár/db:

235,43

299,-

miNdeN kÉzimixerre

pepSi SzÉNSaVaS üdítőital 
többféle 
2,5 l/db

A cikklistát keresse áruházainkban!

*Az akciós polccímkék már tartal-
mazzák a kedvezményt. A normál 
akcióban szereplő termékekre az 
ajánlat nem érvényes.

6-8 db/gyűjtő

*A kedvezmény a kasszáknál kerül levonásra!

december 14–16.

december 16–18.

december 17–19.

december 15–17.



Melléklet a 2016/27. számú METRO reklámkiadványhoz. Az ajánlatok 2016. december 14–24. között, 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.

Áruházaink 2016. december 18-án, vasárnap 8.30–20.00-ig tartanak nyitva!

erőS piSta 
200 g/db

miNdeN NiVea termÉkre 

december 18–20.

december 19–21.

miNdeN taft ÉS fa 
termÉkre 

jÄgermeiSter 
alk.: 35% V/V
1 l/db

aro Napraforgó olaj 
1 l/db

3463,78

4399,-

wieSbauer bÉcSi VirSli 
2×200 g/csomag

1 kg: 4724,40

 1 csomag:

1488,-
1889,76

fiNe life bejgli 
diós vagy mákos 
500 g/db

Vásároljon bármely karácsonyi szezon  
édességből nettó 10 000 Ft értékben*  
és azonnali kedvezményként 10%-ot jóváírunk  
a számla alján.

1 kg: 1188,-

503,-
593,54

leNoVo 80um002thV ideapad  
110-17acl

17,3 HD+tn gl, AmD A6

70 858,-
89 990,-

roYal Vodka 
többféle 
alk.: 37,5% V/V
0,5 l/db

1 l: 3198,-

1259,06

1599,-

miNdeN koNzolra 

tiSztított araNYdurbiNcS  
(SparuS aurata) 
300-400 g 
kg

 1 kg:

1729,-
2195,80

hell eNergiaital 
többféle
0,25 l/db

1 l: 500,-
gyűjtő: 3000,15

 gyűjtő ár/db:

98,43

125,-

corViNuS füStölt kötözött SoNka 
kg

 1 kg:

1574,-
1998,98

lg f1496adp3  
moSó-SzárítógÉp 
Csz.: 83747 
·  méret:  

60×55×85 cm
·  Intelligens mosási 

rendszer
· Direct Drive motor

125 984,-
159 999,68

-30%

-25%

-20%

miNdeN polcra 

-25%

3 db esetén 1 db:

267,-
339,-
1 kg: 1695,-
3 db: 1017,-
1 db: 389,-

1 kg: 1943,-

15 db esetén 1 db:

235,45

299,-
15 db: 4485,-

1 db: 309,-

*Az akciós polccímkék már 
tartalmazzák a kedvezményt!

*Az akciós polccímkék  
már tartalmazzák  
a kedvezményt!

*A készlet erejéig.  
Az akció többszörözhető. 
A termékeknek egy  
számlán kell szerepelniük.

* Vevőkártyánként  
naponta maximum 
60 üveg vásárolható!

friSS SertÉS karaj 
cSoNt NÉlkül 
import 
kg

 1 kg:

941,90

989,-

aro haSábburgoNYa 
1 kg/db

 1 db:

199,-
252,70

24 db/gyűjtő

* Vevőkártyánként  
naponta maximum 
60 üveg vásárolható!

maximálisan  
megvásárolható napi 
mennyiség 10 karton!

Az akciós polccímkék 
már tartalmazzák  
a kedvezményt,  
más akcióval nem 
vonható össze!

december 20–22.

december 22–24.

december 21–23.


