
Skvělé ceny v novém roce

gastronádoby
porcelán příbory

sklenice 

technologie
kosmetika úklidové přípravky

ír příbory
textil

bar technologie

pokojové vybavení sklenice
úklidové přípravky
papír

kuchyň

17.1. - 28.1. 2022

bar ír-20% 



Platebními kartami lze platit ve všech pobočkách.

PRAHA 9
PRAHA 4
BRNO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
LIBEREC
VRCHLABÍ
HRADEC KRÁLOVÉ
KARLOVY VARY

Malešice 198 00, Průmyslová 1523
Modřany 147 00, Modřanská 80
Řečkovice 612 00, Novoměstská 1933/1b
370 10, Nemanická 5
Ruprechtice 460 14, Rychtářská 1128/8
543 01, Na Bělidle 1419
500 04, Kutnohorská 221
Bohatice 360 04, Jáchymovská 81

e-mail:  cac12@sving.cz
e-mail:  cac13@sving.cz
e-mail:  cac14@sving.cz
e-mail:  cac15@sving.cz
e-mail:  cac16@sving.cz
e-mail:  cac17@sving.cz
e-mail:  cac18@sving.cz
e-mail:  cac19@sving.cz

tel.: 272 090 822
tel.: 222 508 531
tel.: 541 225 584
tel.: 387 222 047
tel.: 482 726 809
tel.: 499 421 491
tel.: 495 221 141
tel.: 353 228 794

Slevy se nesčítají a nekombinují se s jinými slevami a neplatí na speciální zákaznické ceny.  Jestliže při Vašem nákupu nebude zboží k dispozici,
závazně si je objednejte. Firma SVING si vyhrazuje právo změn balení a cen nabízeného zboží. Za chyby vzniklé v tisku neručíme.

a) zboží skladem : Na prodejně si do vozíku naložíte Vámi vybrané zboží. Na pokladně pak zaplatíte v hotovosti kupní cenu sníženou o slevu.

b) zboží na objednávku: Sepište s kterýmkoliv naším pracovníkem závaznou objednávku. Vybrané zboží Vám po zaplacení kupní ceny snížené
   o domluvenou slevu objednáme*. Sleva se vztahuje jen na objednávky sjednané v době platnosti akce,  tj. od 17.1. - 28.1. 2022.
   Termín dodání bude individuální, dle objednaného zboží a může být po ukončení platnosti akce. (*informace na prodejně )

Slevy se nevztahují na již zlevněné / výprodejové zboží. Slevy se počítají vždy ze základní ceny na regále,
nebo v online katalogu na www.sving.cz

Všechny ceny a slevy platí pro registrované zákazníky a platbu v hotovosti, nebo předem. 

Slevy jsou platné v termínu 17.1. - 28.1. 2022 nebo do vyprodání zásob.  

Neplatí pro potraviny, nápoje, tabákové výrobky, zlevněné zboží a doprodeje.

SLEVA 20%    17.1. - 28.1. 2022

Slevy nelze uplatnit pro nákup zboží na našem e-shopu svingshop.cz

www.sving.cz

Navštivte nás na webu,
sledujte na sociálních sítích.


