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LAKBERENDEZÉSBEN AZ ELSŐ! XXXLUTZ

Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval és ágyneműtartóval kb. 305 x 240 cm, 
fekvőfelület kb. 110 x 230 cm, 299.900,- Dekorárció nélkül! (04600011/01-02)

vendégágyfunkcióval

Díszpárna „Flokati“ 45 x 45 cm,  2.990,- 
(89820201/01-03)

DÍSZPÁRNA „FLOKATI“ /DB
2.990,- Ft

több színben

LED Mennyezeti lámpa „Quattro“ 16W LED 
/ 1000 LM / 3000 K, 30 x 30 x 9 cm, 7.990,- 
24W LED / 1600 LM / 3000 K, 40 x 40 x 9 cm, 
11.990,- EO: 1) (82270542/01-02)

LED MENNYEZETI LÁMPA 
„QUATTRO“ 30 X 30 X 9 CM /DB

7.990,- Ft

LED 
fényforrással

1)  EO: Energiaosztály 2) Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új szerződésre és vásárlásra min. 100 000 / 250 000 / 500 000 Ft értékű egyszeri vásárlás esetén. Ajánlatunk érvényességét kérjük 
ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának kiegyenlítésekor állítjuk ki. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a webshopban, valamint 
szolgáltatásokra, étteremben, kávézóban és XXXLutz ajándékkártya vásárlás esetén. Az ajándékkártya a következő vásárlástól vásárolható le, legkésőbb 2022.12.31-ig. A vásárlástól való utólagos elállás 
esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. Részletek az áruházakban.
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ÜLŐGARNITÚRA /DB

299.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

Folytatódik az 
XXXLutz Nyári 
Prémium 
Nyereményjáték
Nyeremények több mint 

5.000.000 Ft 
értékben!

Vásároljon min. 5.000 Ft 
értékben 2022. július 18.- 
szeptember 4-ig Premium 
Card kártyával, iratkozzon fel az 
XXXLutz hírlevélre és nyerjen 
akár 1.000.000 Ft értékű 
XXXLutz ajándékkártyát!
Részletek a www.xxxlutz.hu 
weboldalon.

Nyári vásár, 
szuper ajánlatok!

3) Érvényes minden 2020.10.30. és 10.31. között kötött új szerződésre min. 100 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 

kiegyenlítésekor állítju
k ki. Nem érvényes a kedvezményes árú, ill. 

akciós termékekre. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. 

Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes.

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.

3)

10.000,-
 min 100.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

2) Érvényes minden 2020.10.30. és 10.31. között kötött új szerződésre min. 250 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 

kiegyenlítésekor állítjuk ki. Nem érvényes a kedvezményes árú, ill. akciós termékekre. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. 

Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes. 

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.

2)25.000,-
 min 250.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

1) Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új szerződésre és vásárlásra min. 100 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának kiegyenlítésekor állítjuk 

ki. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a kedvezményes árú, ill. akciós termékekre, az aktuális prospektusban meghirdetett termékre, az elektromos konyhai- és háztartási kis- és nagygépekre, a „Best Choice Top Price BOXXX“, „BOXXX“, „Biohort“ és „Landmann“ márkákra, az „XXXL 

Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, az áruházban kapható élelmiszerekre, szolgáltatásokra és XXXLutz ajándékkártya vásárlás esetén. Az ajándékkártya a következő vásárlástól vásárolható le. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra 

kerül. Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes.

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.

50.000,-
 min 500.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

Részletek a 3. oldalon.

50.000,-
értékű XXXL 

ajándékkártyát adunk 

áruházi vásárlásához!!2)

Akár
2022.07.25. - 07.31.

hétfőtől vasárnapig

LHUd0-LHU07-2-d-08-01__@__2__@2__001   1 08.07.2022   13:38:14
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*A képen látható termék ára egy bizonyos szövet vagy bőr árkategória alapján került kiszámításra. Egyedi rendelés esetén a termék ára eltér az itt megadottól. ** Az ajánlat az áruházakban megjelölt termékekre vonatkozik, 
változó készlettel és árakkal. Részletek az áruházakban. 2) Részletek a www.xxxlutz.hu weboldalon.

Folytatódik az XXXLutz Nyári 
Prémium Nyereményjáték! 5.000.000 Ft 

Ülőgarnitúra, sötétbarna színű bőr és textilbőr kombináció, 2 és 3 üléses kanapé szettben 
kb. 198/149 x 95 x 99 cm,  424.900,- Fotel, kb. 94 x 95 x 99 cm. 119.900,- Dekoráció nélkül! 
A készlet erejéig! (14910001/02-03) sz

im
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ÜLŐGARNITÚRA /SZETT

424.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

vendégágyfunkcióval 
és tárolóval

ÜLŐGARNITÚRA /DB

299.900,- Ft*

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

Ülőgarnitúra, kb. 310 x 173 cm, fekvőfelület kb. 267 x 137 cm, 
299.900,- A feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes! (29610075/01,99,02)

CSALÁ
D

A Z 

X X X L U T Z- B A N 

É L

A

Lutz

Nyeremények több mint 

értékben!2)

Szeretjük az XXXL 
óriási választékot!

Fantasztikus 
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1) Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új szerződésre és vásárlásra min. 100 000 / 250 000 / 500 000 Ft értékű egyszeri 
vásárlás esetén. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 
kiegyenlítésekor állítjuk ki. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a webshopban, valamint szolgáltatásokra, étteremben, kávézóban 
és XXXLutz ajándékkártya vásárlás esetén. Az ajándékkártya a következő vásárlástól vásárolható le, legkésőbb 2022.12.31-ig. A vásárlástól való 
utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. Részletek az áruházakban.

NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

Hálószoba garnitúra, fehér dekor korpusz és front, grafit szürke betéttel. Elemei: 
Tolóajtós szekrény 2 ajtóval, 2 belső polccal, 2 ruhaakasztó rúddal, ajtócsillapító 
nélkül, kb. 225 x 210 x 65 cm, Ágy, fekvőfelület 160 x 200 cm, kb. 210 x 80 x 169 cm, 
matrac és ágyrács nélkül, Éjjeliszekrény, 2 db, 2 fiókkal, kb. 52 x 40 x 38 cm,  199.900,- 
(17870315/06-07)

Nappali összeállítás, fehér/magasfényű fehér dekorral 
kb. 264 x 182 x 42 cm, 99.990,- (08340013/01)

Magasfényű

HÁLÓSZOBA / GARNITÚRA

199.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

NAPPALI ÖSSZEÁLLÍTÁS /
SZETT

99.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

XXXL ajándékkártya

XXXL ajándékkártya

XXXL ajándékkártya

min 250.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

min 100.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

min 500.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

Az ajándékkártya a következő vásárlástól 
használható fel.

Az ajándékkártya a következő vásárlástól 
használható fel.

Az ajándékkártya a következő vásárlástól 
használható fel.

Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új 
szerződésre és vásárlásra min. 100 000 Ft értékű egyszeri
 (egy napon történő) vásárlás esetén. Más kedvezménnyel nem 
összevonható, nem érvényes a webshopban, kivételek és 
részletek az áruházakban és a www.xxxlutz.hu oldalon.

Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új 
szerződésre és vásárlásra min. 100 000 Ft értékű egyszeri
 (egy napon történő) vásárlás esetén. Más kedvezménnyel nem 
összevonható, nem érvényes a webshopban, kivételek és 
részletek az áruházakban és a www.xxxlutz.hu oldalon.

Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új 
szerződésre és vásárlásra min. 100 000 Ft értékű egyszeri
 (egy napon történő) vásárlás esetén. Más kedvezménnyel nem 
összevonható, nem érvényes a webshopban, kivételek és 
részletek az áruházakban és a www.xxxlutz.hu oldalon.

25.000,-

10.000,-

50.000,-
Bútorok, kerti bútorok, lakberendezési kiegészítők, 
utolsó és kiállítási darabok most XXXL exkluzív áron!XXXL 

Vásár! Áruházanként változó készlettel, részletek az áruházakban!**

1)

1)

1)

Fantasztikus 

készlet-

kisöprés!
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1) A 15% engedmény az áruházakban aktuálisan érvényes árainkból kerül levonásra a megadott kivételekkel.  Érvényes 2022.07.08. - 08.07-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu 
weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a beépíthető elektromos konyhagépekre és mosogatótálcákra, részletek az áruházakban. 2) A 15% engedmény az áruházakban aktuálisan 
érvényes árainkból kerül levonásra a megadott kivételekkel.  Érvényes 2022.07.11. - 08.07-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, 
nem érvényes a beépíthető elektromos konyhagépekre és mosogatótálcákra, részletek az áruházakban.

Beépíthető konyha Lakklaminált, piros és fehér színű magasfényű ajtófront, laminált 
szekrényváz és munkalap. Mosogatótálca, csaptelep és gépek nélkül. Frontok és korpuszok 
széles választékban, egyedi árképzés, igény szerint megtervezhető. (18710012/22)

magasfényű

Német minőség
  

Szinte korlátlan 
tervezési lehetőség
  

szim
b

oliku
s fotó

Beépíthető konyha Laminált, beton hatású dekor ajtófront 
és szekrényváz. Gépek, mosogatótálca és csaptelep nélkül. 
Frontok és korpuszok széles választékban. Egyedi árképzés, 
igény szerint megtervezhető. (14970024/05)

szinte korlátlan 
tervezési lehetőség
  

sz
im

b
ol

ik
u

s 
fo

tó

Német minőség
  

XXXL frontválaszték

XXXL frontválaszték

-15% 

2)

a „Venda“ 
tervezhető 

konyhabútorra!

2022.07.08. - 08.07.

Foglaljon 
most 

időpontot 
PREMIUM 
konyha-

tervezéshez!

3D 
tervezés

Elképzelése szerint 
számítógépes programmal 

megtervezzük konyhabútorát

Ingyenes

Helyszíni 
felmérés

Kollégáink ingyenesen 
felmérik konyháját. 

Részletekről érdeklődjön 
áruházainkban.

Ingyenes

Szállítás + 
szerelés
Szakértő kollégáink a 

megbeszélt időpontban 
kiszállítják és összeszerelik 

megvásárolt bútorait.

Kedvező 
áron

-15% a „Welnova“ tervezhető 
konyhabútorra!

1) Érvényes:

2022.07.11. -

08.07-ig

LHUd0-LHU07-2-d-04-05__@__2__@2__004   4 08.07.2022   13:38:14
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3) Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új szerződésre és vásárlásra min. 100 000 / 250 000 / 500 000 Ft értékű egyszeri 
vásárlás esetén. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 
kiegyenlítésekor állítjuk ki. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a webshopban, valamint szolgáltatásokra, étteremben, kávézóban 
és XXXLutz ajándékkártya vásárlás esetén. Az ajándékkártya a következő vásárlástól vásárolható le, legkésőbb 2022.12.31-ig. A vásárlástól való 
utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. Részletek az áruházakban.

NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

1: Étkezőasztal, fehér matt MDF láb és asztallap, üveg 
fedőlappal, szálcsiszolt talp, kb. 120-160 x 76 x 120 cm,  
194.900,- Étkezőszék, rozsdamentes acél, szánkótal-
pas váz, szürke, sárga vagy zöld színű szövet ülő- és 
hátrész, kb. 47 x 92 x 59 cm, terhelhetőség max. 140 kg, 
39.990,- (00690007/01;24030021/01-05)

kihúzható
  

1 ÉTKEZŐSZÉK /DB

39.990,- Ft

1 ÉTKEZŐASZTAL  /DB
194.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

CSALÁ
D

A Z 

X X X L U T Z- B A N 

É L

A

Lutz

3: Ülőke fekete vagy fehér textilbőr, tárolóval, 
terhelhetőség max. 120 kg, kb. 76 x 38 x 38 cm, 
6.990,- (16350008/06,08)

Többféle színben 
és méretben
  

4: Cipősszekrény, sonoma tölgy dekor, 2 ajtó + 1 
tükrös ajtó, kb. 89 x 192 x 33 cm, 59.990,- (08340040/01)

4 CIPŐSSZEKRÉNY /DB
59.990,- Ft

3 ÜLŐKE /DB

6.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

2: Fürdőszoba összeállítás, charleston tölgy dekor 
kivitel, prémiumtechnika,fogantyú nélküli nyitás. 
Elemei: tükrösszekrény világítással, 3 ajtó, 
csatlakozóval, kb. 120 x 66 x 15 cm. Mosdó alatti 
szekrény, ásványianyag őrlemény mosdókagylóval, 
2 fiók becsapódásgátlóval, csaptelep nélkül, 
kb. 122 x 52 x 51 cm, 399.900,- Midiszekrény, 
1 ajtó, 1 üvegpolc, 2 fiók becsapódásgátlóval, 
kb. 30 x 114 x 30 cm,  99.990,- Rendelésre! 
(14930119/24-26,99)

széles elem- és 
színválaszték
  

2 MIDISZEKRÉNY /DB
99.990,- Ft

2 FÜRDŐSZOBA ÖSSZEÁLLÍTÁS /DB

399.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

3) Érvényes minden 2020.10.30. és 10.31. között kötött új szerződésre min. 100 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 

kiegyenlítésekor állítjuk ki. Nem érvényes a kedvezményes árú, ill. akciós termékekre. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. 

Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes.

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.
3)

10.000,- min 100.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!
2) Érvényes minden 2020.10.30. és 10.31. között kötött új szerződésre min. 250 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 
kiegyenlítésekor állítjuk ki. Nem érvényes a kedvezményes árú, ill. akciós termékekre. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. 
Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes. 

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.

2)

25.000,-
 min 250.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

1) Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új szerződésre és vásárlásra min. 100 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának kiegyenlítésekor 

állítjuk ki. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a kedvezményes árú, ill. akciós termékekre, az aktuális prospektusban meghirdetett termékre, az elektromos konyhai- és háztartási kis- és nagygépekre, a „Best Choice Top Price BOXXX“, „BOXXX“, „Biohort“ és „Landmann“ márkákra, 

az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, az áruházban kapható élelmiszerekre, szolgáltatásokra és XXXLutz ajándékkártya vásárlás esetén. Az ajándékkártya a következő vásárlástól vásárolható le. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből 

levonásra kerül. Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes.

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.
50.000,-
 min 500.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

Akár 50.000,- értékű XXXL ajándékkártyát 
adunk áruházi vásárlásához!

Részletek a 
3. oldalon.

2022.07.25. 

- 07.31.

hétfőtől 

vasárnapig3)
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2) EO: Energiaosztály 

2: Étkészlet „Verde“, porcelán, zöld/fehér színben, 30 részes: 6 db mélytányér, 
lapostányér, desszertes tányér, tál és bögre,  19.990,- (72490012)

6 személyes
  

3: Ágyneműhuzat-garnitúra „1078“ 140 x 200 / 70 x 90 cm 7.990,- 
(66111289/01-02)

pamutszatén
  
bézs és zöld színben
  

3 ÁGYNEMŰHUZAT-
GARNITÚRA „1078“ / GARN.

7.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

2 ÉTKÉSZLET „VERDE“ 
/KÉSZLET

19.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

4: Nyári paplan „Bamboo“ 135 x 200 cm 23.990,- 4 évszakos paplan 
135 x 200 cm 27.990,- 200 x 220 cm 54.990,- Párna 40 x 50 cm 8.990,- 
50 x 70 cm 11.990,- 70 x 90 cm 15.990,- (32790089/01;0140;0140/02;0126/03,02,01)

4 NYÁRI PAPLAN „BAMBOO“ 
135 X 200 CM/DB

23.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

1: Főzőedény „Turin“, alumínium/üveg/műanyag, fedővel, 16 x 7,5 cm,  3.990,- 
20 x 9 cm,  4.990,- 24 x 11 cm,  6.990,- Nyeles lábas, fém/műanyag, fedő 
nélkül, 16 x 7,5 cm,  3.590,- (68760182;0183;0184;0181)

1 FŐZŐEDÉNY „TURIN“ 
16 X 7,5 CM /DB

3.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

Ágyneműhuzatok, függönyök, konyhai 
eszközök és szőnyegek most XXXL exkluzív áron!XXXL 

Vásár!

 
Kiállítási 

és utolsó 

darabok XXXL 

exkluzív 

áron!**Áruházanként változó készlettel, részletek az áruházakban!

Csapjon le most a 
szuper ajánlatokra!
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24/ 7
Online 
vásárlás

ONLINE

1) Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új szerződésre és vásárlásra min. 100 000 / 250 000 / 500 000 Ft értékű egyszeri 
vásárlás esetén. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 
kiegyenlítésekor állítjuk ki. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a webshopban, valamint szolgáltatásokra, étteremben, kávézóban 
és XXXLutz ajándékkártya vásárlás esetén. Az ajándékkártya a következő vásárlástól vásárolható le, legkésőbb 2022.12.31-ig. A vásárlástól való 
utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. Részletek az áruházakban.

NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

7: LED Mennyezeti lámpa „Manhattan II“ nikkel és 
fekete színben, LED 15 W / 900 LM / 3000 K,
 kb 47 x 47 x 9 cm, 9.990,- EO: 2) (47600007/01-02)

LED fényforrással

2 színben
  

www.xxxlutz.hu

8: LED Panel „Backlight“ LED 24W / 2100LM/ 
3000-6000K, állítható színhőmérséklet, 
távirányítóval és/vagy okostelefonnal 
vezérelhető,  29.990,- EO: 2) (82271021/01)

Színváltó funkcióval

Okos otthon 
kompatibilis

Led fényforrással

45 x 4,5 x 45 cm
  

6: Készfüggöny „Silva“ 140 x 245 cm 7.990,- 
(65950133/01-02)

zöld és bézs 
színben
  

8 LED PANEL „BACKLIGHT“ 
/DB

29.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

7 LED MENNYEZETI LÁMPA 
„MANHATTAN II“ /DB

9.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

6 KÉSZFÜGGÖNY „SILVA“ / DB

7.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

két színben és 
két méretben
  

5 SZEGETT SZŐNYEG, 
GARY 120 X 170 CM /DB

19.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

5: Szegett szőnyeg „Gary“ szálhossz: 10 mm,  
(59130160/60,60,64;0163/60,64)

méret: ár:

120 x 170 cm 19.990,-

160 x 230 cm 35.990,-

3) Érvényes minden 2020.10.30. és 10.31. között kötött új szerződésre min. 100 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 

kiegyenlítésekor állítjuk ki. Nem érvényes a kedvezményes árú, ill. akciós termékekre. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. 

Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes.

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.
3)

10.000,- min 100.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!
2) Érvényes minden 2020.10.30. és 10.31. között kötött új szerződésre min. 250 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának 
kiegyenlítésekor állítjuk ki. Nem érvényes a kedvezményes árú, ill. akciós termékekre. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből levonásra kerül. 
Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes. 

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.

2)

25.000,-
 min 250.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

1) Érvényes minden 2022.07.25. és 07.31. között kötött új szerződésre és vásárlásra min. 100 000 Ft értékű egyszeri (egy napon történő) vásárlás esetén. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Az ajándékkártyát az áru teljes fogyasztói árának kiegyenlítésekor 

állítjuk ki. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a kedvezményes árú, ill. akciós termékekre, az aktuális prospektusban meghirdetett termékre, az elektromos konyhai- és háztartási kis- és nagygépekre, a „Best Choice Top Price BOXXX“, „BOXXX“, „Biohort“ és „Landmann“ márkákra, 

az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, az áruházban kapható élelmiszerekre, szolgáltatásokra és XXXLutz ajándékkártya vásárlás esetén. Az ajándékkártya a következő vásárlástól vásárolható le. A vásárlástól való utólagos elállás esetén az ajándékkártya értéke a visszafizetett összegből 

levonásra kerül. Részletek az áruházakban. Az akció a webshopban nem érvényes.

XXXL ajándékkártya

Az ajándékkártya a következő vásárlástól használható fel.
50.000,-
 min 500.000 Ft. értékű egyszeri vásárlás esetén!

Akár 50.000,- értékű XXXL ajándékkártyát 
adunk áruházi vásárlásához!

Részletek a 
3. oldalon.

2022.07.25. 

- 07.31.

hétfőtől 

vasárnapig1)
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Áraink 2022.07.25. – 08.28-ig, ill. az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. A feltüntetett árak minden esetben a jelzett kivitelre/összeállításra vonatkoznak, egységárat jelölnek, Ft-ban értendők, az 
Áfa-t tartalmazzák. Az árak a képeken szereplő kiegészítőket, dekorációkat, ill. műszaki cikkeket nem tartalmazzák. Kereskedelmi mennyiségben nem szolgálunk ki. Felhívjuk a figyelmet, hogy vidéki áruházainkban 
a prospektusban meghirdetett termékeknek egy része csak rendelésre vásárolható. Kérjük figyelembe venni, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben bizonyos termékek csak korlátozott számban állnak rendel-
kezésünkre, a készlet erejéig érvényesek ill. bizonyos esetekben csak rendelésre kaphatók. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére egyes termékek a nem várt kereslet következtében az akció vége előtt elfogynak, 
úgy ezért szíves elnézést kérünk. Az esetleges nyomtatási, helyesírási, számítási, szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk, szín- és mintaeltérés lehetséges. XXXLutz Lakberendezési Kft. www.xxxlutz.hu
1) EO: Energiaosztály

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatás a www.xxxlutz.hu oldalon található.

NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

Látogasson 

el online 

lakberendezési 

áruházunkba 

bárhol a telefonján 

keresztül!

www.xxxlutz.hu
Olvassa be a QR kódot,  
töltse le az XXXLutz 
Premium Card applikációt 
és élvezze az előnyöket!NYITVATARTÁS

H - SZO.: 10:00 - 20:00
V.: 10:00 - 19:00 

24 / 7 Online vásárlás
www.xxxlutz.hu

További
XXXL infók:

XXXLutz Budapest XIII. 1135 Budapest, Lehel u. 51. 
XXXLutz Budaörs 2040 Budaörs, Kinizsi u. 5. 
XXXLutz Budapest/Soroksár 1237 Budapest, Bevásárló út 6. 
XXXLutz Győr 9012 Győr, Királyszék u. 35. 
XXXLutz Debrecen 4031 Debrecen, Kishatár u. 32. 
XXXLutz Pécs 7634 Pécs, Makay István u. 7.
XXXLutz Vevőszolgálat, Telefon: 06-23/801 800  E-mail cím: info@xxxlutz.hu

Foglaljon 
most 

időpontot 
PREMIUM 
konyha-

tervezéshez!

Serpenyővédő szett, szürke, poliészter, 38 cm, 
3 db/szett, (463,33 Ft/db) 1.390,- (84410015)

3 db/szett
  

Rúdkarnis-garnitúra „Sabella“ 120 cm,  3.990,- 
160 cm, 4.990,- 200 cm, 6.990,- (82640042/01-03)

Több méretben
  

Fürdőszobaszőnyeg „Ylvi“ 50 x 80 cm,  1.990,- 
(89820197/01-08)

több színben
  

Rongyszőnyeg „Mirella“ 60 x 120 cm,  2.990,- 
80 x 150 cm,  4.990,- (67670033/52,54)

két méretben
  

/DB

1.990,- Ft

120 CM /DB

3.990,- Ft

60 X 120 CM /DB

2.990,- Ft

LED Csík „Smart-Top“ 17 W / 760 LM,  / 3000-
6000 K, 300 cm, távirányítóval, 8.990,- 19 W / 
1020 LM,  10.990,- EO: 1) (82271011/01-02)

/DB

8.990,- Ft

LED Íróasztali lámpa „Colours“ fehér műanyag, 
LED 6 W, 250 LM, 4000K, színváltó funkcióval, 
kb 51 cm, 7.990,- EO: 1) (82270863/01)

LED Fényforrással /DB

7.990,- Ft

/SZETT

1.390,- Ft

A „Best choice top price “ márka termékei
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Edénykészlet, nemesacél, bármilyen főzőfelületen 
használható, edények Ø16, 20, 24 cm, nyeles lábas 
Ø16 cm,  9.990,- (68760088)

4 részes szett
  

/KÉSZLET

9.990,- Ft

Grilltányér, fa, natúr szín, 25 cm,  899,- (84350024)

Ágyneműhuzat-garnitúra „Falda“ 140 x 200 / 
70 x 90 cm 6.990,- (50830155/01;0156/01)

pamut

zöld és piros 
színben
  

/GARN.

6.990,- Ft

/DB

899,- Ft
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