
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε όλες τις τιμές έχουν υπολογισθεί τα stickers και οι εκπτώσεις  •  Σε παράλληλες προωθητικές ενέργειες ισχύει η ενέργεια εκείνη με την μεγαλύτερη προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να συνυπολογιστούν αθροιστικά  •  Οι προσφορές πιθανόν να μην υπάρχουν σε κάποια καταστήματα BAZAAR και συνεργατών λόγω περιορισμένου χώρου πώλησης  •  Η BAZAAR A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι αρχικές τιμές όσο και οι τελικές τιμές που αναγράφονται στο έντυπο περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.  •  Oι τιμές ισχύουν στα εταιρικά καταστήματα και σε όσους δικαιοδόχους συμμετέχουν στο προωθητικό πρόγραμμα. H BAZAAR A.E. διατηρεί το δικαίωμα 
να αναθεωρήσει ή να αποσύρει το παρόν έντυπο από την κυκλοφορία. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. 

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε όλες τις τιμές έχουν υπολογισθεί τα stickers και οι εκπτώσεις  •  Σε παράλληλες προωθητικές ενέργειες ισχύει η ενέργεια εκείνη με την μεγαλύτερη προσφορά και 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνυπολογιστούν αθροιστικά  •  Οι  προσφορές ισχύουν μέχρι 5 τεμάχια ή 3 κιλά ανά κωδικό προϊόντος και ανά συναλλαγή. Οι προσφορές πιθανόν να μην υπάρχουν σε κάποια καταστήματα 
BAZAAR και συνεργατών λόγω περιορισμένου χώρου πώλησης  •  Η BAZAAR A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι αρχικές τιμές όσο και οι τελικές τιμές που αναγράφονται στο έντυπο περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.  
•  Oι τιμές ισχύουν στα εταιρικά καταστήματα και σε όσους δικαιοδόχους συμμετέχουν στο προωθητικό πρόγραμμα. H BAZAAR A.E. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή να αποσύρει το παρόν έντυπο από την κυκλοφορία. 

Ωράριο εταιρικών καταστημάτων: Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00-21:00, Σάββατο: 8:00-20:00 ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 210 4827501 www.bazaar-online.gr

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

&

Παρασκευή
& Σάββατο
13 έως 14/03         20 έως 21/03 SUPER

KOTOΠΟΥΛΟ 
Oλόκληρο, νωπό 2,19€

TO  ΚΙΛΟ

GOODMILLS 
Professional
corn flakes 
1kg 1,98€

Η  ΣΥΣΚ.

ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ 
Cream crackers
Classic 140g
Σίκαλης 175g
τιμή κιλού: 5,64€
τιμή κιλού: 4,51€

1,58€

TO ΣΕΤ

PALADIN
Τυρί γκούντα 4,99€

ΤΟ ΚΙΛΟ

ΛΟΥΜΙΔΗΣ
Παπαγάλος 
Ελληνικός καφές 
παραδοσιακός
96g
τιμή κιλού: 12,92€

1,24€

H ΣΥΣΚ.

LAY’S
Chips με 
αλάτι, ρίγανη
150g
τιμή κιλού: 5,93€

0,89€

Η ΣΥΣΚ.

ΦΕΤΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Π.Ο.Π.  

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Γάλα αγελάδος
υψηλής παστερίωσης
πλήρες, ελαφρύ
1L

PAVO
Ηot dog λουκάνικα 
κοτόπουλο /γαλοπούλα 
χωρίς γλουτένη 
1kg

5,35€

ΤΟ ΚΙΛΟ

0,79€

Η ΣΥΣΚ.

1,98€

Η ΣΥΣΚ.

αγοράζοντας 
2 τεμάχια

-25%


