УДОБНО СО СТИЛ
Посебни поволности за членовите
на ВЕРНА програмата за лојалност
во текот на промоцијата на
квалитетните SWISSOAK производи.
Со Вашите веќе стекнати ВЕРНА
поени добивате можност да
ги купите овие производи со
неверојатен попуст до 60%.
Со секои 20 ВЕРНА поени
стекнувате можност за купување на
еден од промотивните производи
по повластена цена.
Количествата на промотивните
производи се ограничени. Во секоја
бензинска станица на МАКПЕТРОЛ
може да добиете информација кои
промотивни производи се достапни
во моментот. Во случај кога во

ЛУКСУЗНА
ПАТНА
КОЛЕКЦИЈА

текот на промоцијата ќе се исцрпат
количините на било кој производ,
организаторот го задржува правото
да ја продолжи промоцијата со
преостанатите производи. Повеќе
детали за условите на промоцијата
ќе најдете на веб страниците www.
makpetrol.com.mk и www.verna.mk,
како и на бензинските станици на
МАКПЕТРОЛ.
МАКПЕТРОЛ го задржува правото
да ја прекине промоцијата
доколку дојде до исцрпување
на количините, со тоа што
истото претходно ќе го објави
на наведените веб страници
и на бензинските станици на
МАКПЕТРОЛ.
Промоцијата трае од 15.07.2021
до 30.09.2021

SWISSOAK

ПОПУСТ ДО

-60

LUXURY TRAVEL

SWISSOAK е синоним за перфектно осмислени, функционални и
висококвалитетни производи. Колекцијата ,,LUXURY TRAVEL” посебно
се издвојува со својата практична примена и софистициран дизајн. Со
,,LUXURY TRAVEL” производите патувањето е посебно доживување, било да
патувате службено, на одмор, или на некој краток излет.

LUXURY TRAVEL

Промоцијата трае
од 15.07.2021 до 30.09.2021

ПАТНА ТОРБА

ГОЛЕМА РАЧНА ТОРБА

СО 20 ВЕРНА ПОЕНИ

СО 20 ВЕРНА ПОЕНИ

-60%

-60%

999,00 Ден

1199,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2498,00 ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2998,00 ден.

Димензии: 32х34х27 цм
Карактеристики:
внатрешен џеб со патент, рачка/
ремен со подесување, патент со
заштита од дожд.

Димензии: 43х30х19 цм
Карактеристики:
оддел за лап-топ компјутер, повеќе
внатрешни џепови, патент со
заштита од дожд.

РАНЕЦ

ТОРБА ЗА КУПУВАЊЕ

СО 20 ВЕРНА ПОЕНИ

СО 20 ВЕРНА ПОЕНИ

-60%

-60%

999,00 Ден

799,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2498,00 ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1998,00 ден.

Димензии: 45х34х20 цм
Карактеристики:
оддел за лап-топ компјутер,
повеќе внатрешни џепови,
патент со заштита од дожд.

Димензии: 43х36х15 цм
Карактеристики:
натрешен преден отворен џеб,
внатрешен џеб со патент, надворешна
торбичка со патент.

НЕСЕСЕР

РАЧНА ТОРБА со РЕМЕН

СО 20 ВЕРНА ПОЕНИ

-60%

499,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1248,00 ден.

Димензии: 30х8х15 цм
Карактеристики:
внатрешен преден отворен џеб,
внатрешен заден отворен џеб.

СО 20 ВЕРНА ПОЕНИ

-60%

999,00 Ден

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2498,00 ден.

Димензии: 28,5х35х18,5 цм
Карактеристики:
ремен на подесување, заштита на горните
отвори од дожд, оддел за лап-топ компјутер,
внатрешен џеб со патент.

