-5%

KUP GIPSARA UNI 20 KG
LUB PLUS GIPSARA 20 KG
Z 5% RABATEM
ODBIERZ urządzenie za 1 zł!

Wiosenna eksplozja
rozmaitości

2

PALETY

5

PALET

LUB

SMARTBAND
XIAOMI MI BAND 5

SŁUCHAWKI PAMU
SCROLL TWS T3 EARBUDS

to opaska z dużym wyświetlaczem, która m.in. daje możliwość monitorowania wszystkich aktywności fizycznych
oraz kontroluje kondycję i stan zdrowia organizmu.

to ergonomiczny design, który zapewnia niezwykłą wygodę nawet po kilku godzinach użytkowania, wysoką
jakość dźwięku i ulepszone głębokie basy.

PALET

CZYTNIK E-BOOK
BEMI COGNITA

JBL CHARGE 4
to przenośny, bezprzewodowy głośnik z Bluetooth, zapewniający pełne spektrum potężnego dźwięku, który wzmocni
doznania płynące z odtwarzania muzyki do epickiego poziomu i rozkręci każdą imprezę.

z 6 calowym ekranem w technologii e-papier. Pozwala
na odczytywanie e-książek w najpopularniejszych formatach i językach. Pamięć 4GB wystarcza by zapisać
bibliotekę, w zależności od rozmiaru lub formatu, nawet
kilku tysięcy książek.

LIMIT 2 PAKIETY/PSD

LIMIT 2 PAKIETY/PSD

10

LUB

21
PALET

LUB

XIAOMI
REDMI NOTE 9

LENOVO TAB M10
to rodzinny tablet, który robi wrażenie. Lekka i smukła
konstrukcja wraz z ekranem Full HD i dwoma przednimi
głośnikami to gwarancja świetnej rozrywki.

to uniwersalny smartfon, stworzony dla tych, którzy szukają urządzenia robiącego oszałamiające zdjęcia. Jego
ogromną zaletą jest wydajny procesor MediaTek Helio
G85 oraz bateria o pojemności 5020mAh.

LIMIT 2 PAKIETY/PSD

LUB

NOTEBOOK LENOVO
IDEAPAD 3 14IIL05

EKSPRES CIŚNIENIOWY
DE’LONGHI DINAMICA
ECAM 350.55.B

to ultra cienka konstrukcja dla osób ceniących sobie mobilność. Laptop wyposażony jest w procesor Intel Core
i3-1005G1 ze zintegrowaną grafiką Intel UHD Graphics,
8GB szybkiej pamięci RAM DDR4 oraz dysk SSD o pojemności 256GB.

to doskonała propozycja dla miłośników dobrej kawy,
przygotowanej w prawdziwie włoskim stylu. Za dotknięciem jednego guzika pozwala przygotować włoskie klasyki:
aromatyczne espresso, coffee long, doppio, ristretto czy
espresso lungo oraz szeroki wachlarz kaw z mlekiem.

LIMIT 2 PAKIETY/PSD

Szczegóły akcji dostępne u Przedstawicieli lub Doradców Handlowych Atlas. Promocja obowiązuje od 06.04 do 16.04.2021 lub do wyczerpania zapasu pakietów promocyjnych. Na produkty promocyjne Gipsar Uni i Plus Gipsar obowiązuje dodatkowy upust – 5%. Realizacja zamówień zgodnie z SLA. Sprzedaż wyłącznie z magazynu Atlas i za
pośrednictwem pakietów z EBI. Ilości pakietów oraz urządzeń są ograniczone. W przypadku wyczerpania się zapasu Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego usunięcia urządzenia z oferty lub wysłania zamiennika o takich samych lub wyższych parametrach. Urządzenia zostaną wysłane na adresy wysyłki towaru po zakończeniu
promocji. Po spełnieniu warunków promocji na każde urządzenie zostanie wystawiona faktura na 1 zł netto.

