
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μέχρι 5τεμάχια ανά κωδικό ή ανά συναλλαγή. 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 και λανθασμένες φωτογραφίες. Οι αρχικές τιμές όσο και οι τελικές τιμές που αναγράφονται στο έντυπο περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. •  Οι τιμές που 
αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση έχει αφαιρεθεί  •  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 • ΔΊΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΊΟ. 
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

SUPER 2ήμερα
No 10 /  2022  • 20 έως 21/05 • 27 έως 28/05

BΟΕΙΟ 
ΣΠΑΛΑ 
Η ΕΛΙΑ

Νωπό Α/Ο 9,49€
το κιλό

2,75€
η συσκ.

ΒΛΑΧΑΚΗ
Αυγά

x-large αχυρώνας 
6τμχ

βιολογικά 
4τμχ

1,98€
XL  συσκ.

Tιμή τμχ: 0,33€

1,79€
βιολογικά 

συσκ.

Tιμή τμχ: 0,45€

1,69€
η συσκ.

ΟΛΥΜΠΟΣ
Φυσικός χυμός 
πορτοκάλι, καρότο, 
μήλο
Φυσικός χυμός 
πορτοκάλι
1L

ΑΙΑ
Fusi di pollo spicy 

μπουτάκια κοτόπουλο 
κατεψυγμένα 1kg

Αρακάς
κατεψυγμένος 1kg3,99€

η συσκ.

1,39€
η συσκ.

Γνήσιο 
χειροποίητο

ιταλικό παγωτό
σε διάφορες

γεύσεις
1L

τιμή κιλού: 1,38€

0,69€
η συσκ.MELISSA 

Σπαγγέτι N.6
Σπαγγετίνι N.10 

500g

-40%

τιμή κιλού: 2,84€

1,65€
η συσκ.SELECT

BAZAAR
SOFTIES 

χαρτί κουζίνας
582g

-25%

Tιμή μεζ: 0,10€

4,48€
η συσκ.OMO

Σκόνη πλυντηρίου 
τροπικά λουλούδια 
2,52kg 45μεζ

-45%-40%
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