
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
23 έως 24/08            30 έως 31/08 &SUPER

Παρασκευή
Σάββατο

&
Στρούγγα
Λευκό τυρί
αγελαδινό

Χοιρινή  
Σπάλα Α/Ο3,79€ 0,89€

η συσκ. το κιλότο κιλό

1,98€

η συσκ.

0,99€

1,25€

η συσκ.

0,85€

η συσκ.η συσκ.

τιμή κιλού: 2,15€ 

τιμή κιλού:  4,25€ 

0,75€

η συσκ.

Pepsi
Κανονική, Max
1,5L

τιμή λίτρου:  0,59€ 

Farmer
Γιαούρτι Έδεσμα
1kg

Farmer
Ρύζι γλασσέ, νυχάκι,
τύπου Αμερικής
1kg 

Goodmills
Corn flakes 1kg

Bazaar
Softies χαρτί 
κουζίνας 582g

Παπαδο-  
πούλου
Krispies ολικής,
με σουσάμι 200g

Αγρόκτημα
Γάλα πλήρες, 
ελαφρύ υψηλής 
παστερίωσης 1L

3,49€

1,15€

η συσκ.Homemade 
Παγωτό βανίλια 
1200ml

τιμή λίτρου:  0,96€ 
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