
Посебни привилегии за членовите на ВЕРНА програмата за 
лојалност во текот на ВЕРНА промоцијата на квалитетните 

PHILIPS производи.

Со Вашите веќе стекнати ВЕРНА поени, добивате можност да ги 
купите овие производи со неверојатен попуст од 30 до 40%.

Со секои 20 ВЕРНА поени добивате можност за купување на еден 
од промотивните производи по повластена цена.

Количествата на промотивните производи се ограничени. Во 
секоја бензинска станица  од синџирот на МАКПЕТРОЛ може да 
добиете информација кои рекламни производи ги има на 
располагање во моментот.

Во случај кога во текот на програмата ќе се исцрпат количините на 
кој било промотивен производ, организаторот го задржува 
правото да ја продолжи програмата со постојните рекламни 
производи. Повеќе детали за условите на програмата ќе најдете на 
веб-страните 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-страни и на бензинските 
станици на МАКПЕТРОЛ. 

Промоцијата трае од 15 октомври до 31 декемри 2019 год.

ОДБЕРИ ГО СВОЈОТ PHILIPS
ПРОИЗВОД И ДОБИЈ ПОПУСТ ДО

ПРОМОЦИЈА

Од 15 октомври до 31 декември 2019 година
на сите бензински станици на МАКПЕТРОЛ АД

40%



- 20 степени за подесување на должина од 0,4 
до 10 mm  
-100% водоотпорен, лесно и темелно чистење
- Вклучен е самостоен тример за нос

Грижливи и иновативни - вредности што PHILIPS постојано ги негува во текот на своето 
постоење. Секогаш се грижиме за потрошувачите и нивните потреби при што нашата 
постојана иновација продолжува да ве воодушевува. Овие вредности нè идентификуваат 
и истовремено се одразуваат во секој наш внимателно обликуван производ. 

- Пластичен сад со циклонско движење 
на воздухот за оптимална филтрација 
- Приклучок за кола за неограничена 
употреба                                                                                      
- Голем избор на повеќенаменски 
додатоци  

Промо цена: 2.519 ден.
Редовна цена: 4.199 ден.

-40%

- Глава со можност за миење и лесно 
чистење за дополнителна хигиена  
- 2 поставки на брзина за справување со 
поретки и погусти влакна
- Уникатна вградена светлина за поголема 
видливост на тенките влакна

Промo цена: 2.534 ден.
Редовна цена: 3.899 ден.

Промo цена: 2.239 ден.
Редовна цена: 3.199 денари 

Промo цена: 2.659 ден.
Редовна цена: 3.799 ден.

Промo цена: 1.754 ден.
Редовна цена: 2.699 ден.

Промo цена: 2.729 ден.
Редовна цена: 3.899 ден.

- Брзо сушење со моќен AC мотор 
- Моќност од 2200W за сушење со високи 
перформанси
- Шест поставки за брзина и топлина за 
оптимална контрола

- Ножеви со двојна острина за 2 пати побрзо 
потстрижување
- Лесно избирање и заклучување на 13 
поставки за должина: 0,5 - 23 мм
- Вклучува чешел за деца со 12 
прилагодливи должини: 1 - 23 мм

Промо цена: 1.379 ден.
Редовна цена: 2.299 ден.

Постојано тежнееме да создаваме производи со највисок квалитет. Промотивните 
производи се компактни и содржат голем број практични функции коишто ги претвораат 
во незаменлив помошник при извршување на секојдневните активности. Сите се 
произведени од високо квалитетни материјали што ја гарантираат нивната долготрајна 
употреба. 

- Голем сад од 400 мл. без потреба од 
надополнување  
- Постојано испуштање на пареа до 40 г./мин.
- Засилување на пареа до 170 г.
- 2400 W

- 10+ стилови   
- 5 додатоци 
- Водич за стил

- Безбедно и удобно кратење и бричење 
по целото тело 
- 60 минути безжична употреба по 
едночасовно полнење
- Лесно за чистење и користење и во туш и 
надвор од тушот

Промо цена: 2.799 ден.
Редовна цена: 3.999 ден.
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Тример за брада PHILIPS

BT5503/85

Фен за коса PHILIPS BHD274/00Депилатор PHILIPS BRE285/00 Тример за тело PHILIPS 
BG5020/15

Рачна правосмукалка PHILIPS 
FC6141/01    

Апарат за потстрижување 
PHILIPS HC3588/15

Пегла на пареа PHILIPS 
GC3581/30

Multi-Styler 2 in 1 (Преса за коса 
и Фигаро),  PHILIPS BHH811/00
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