Очила за сонце

Очила за сонце

¡¡100% поларизирани леќи
¡¡Зголемена UV заштита
¡¡Светлосен филтер: категорија 1

¡¡100% поларизирани леќи
¡¡Зголемена UV заштита
¡¡Светлосен филтер: категорија 3

EXCURSION YELLOW

со 20 ВЕРНА поени -63%:

EXCURSION BLACK

99900ден.

со 20 ВЕРНА поени -63%:

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2747,50 ден.

99900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2747,50 ден.

+

+

Футрола за
очилата како
подарок

Очила за сонце

Очила за сонце

¡¡100% поларизирани леќи
¡¡Зголемена UV заштита
¡¡Светлосен филтер: категорија 3

¡¡100% поларизирани леќи
¡¡Зголемена UV заштита
¡¡Светлосен филтер: категорија 3

AIR

со 20 ВЕРНА поени -63%:

GOODYEAR денес: ВИСТИНСКИ БРЕНД

Футрола за
очилата како
подарок

ROCK

99900ден.

со 20 ВЕРНА поени -63%:

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2747,50 ден.

99900ден.

Goodyear е една од најголемите компании за производство
на гуми во светот. Компанијата произведува гуми со врвен
квалитет наменети за сите патнички и транспортни моторни
возила, тркачки возила, како и гуми за авиони и гуми за
работни машини.
Компанијата Goodyear Tire & Rubber е основана во 1898
година од страна на 38 годишниот Френк Сиберлинк.
Времето на основање не можело да биде поповолно за овој
чекор. Велосипедската манија во тие години била во полн ек,
а превозот без користење коњи бил вистински предизвик.
Производството на Goodyear започнало на 21 ноември 1898
година со производни линии за велосипедски гуми, гуми за
товарни возила, навлаки за потковици и покер чипови. Со
производството на првата велосипедска гума, Goodyear се
насочува кон својот пат да стане најголемета компанија за
производство на гуми во светот. Титулата ја стекнува во 1916
година кога го лансираше и слоганот „Повеќе луѓе се возат
на Goodyear гуми отколку на било која друга врста гуми“. Во
1926 година Goodyear е повторно прогласен за најголема
компанија во светот.
Goodyear денес бележи продажба од 15,4 милијарди долари
и со текот на годините компанијата ја изгради својата
историја на база на бројни високо квалитетни производи,
константни иновации и нови технолошки достигнувања.

Посебни поволности за членовите на ВЕРНА програмата
за лојалност во текот на ВЕРНА промоцијата на
квалитетните Gooyear производи
•

•

•

•

Попуст
до

70%

Со Вашите веќе стекнати ВЕРНА поени добивате можност
да ги купите овие производи со неверојатен попуст до
70%.
Со секои 20 ВЕРНА поени стекнувате можност за
купување на еден од промотивните производи по
повластена цена.
Количествата на промотивните производи се
ограничени. Во случај кога во 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
наведенитте веб-страници и на бензинските станици на
МАКПЕТРОЛ.
Промоцијата трае од 1 јуни до 30 септември 2020 год.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2747,50 ден.

+

Футрола за
очилата како
подарок

+

Футрола за
очилата како
подарок

Goodyear (and winged foot design) and Blimp are trademarks of The Goodyear Tire &
Rubber Company used under license by BLT Industrial Group Limited, 20B, Fortis Tower,
77 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong. Copyright 2020 The Goodyear Tire & Rubber
Company.

Промоцијата трае од
01.06.2020 - 30.09.2020.
Количината на стоки е
ограничена.

Pанец 48x33x18 ЦМ

Ладилник за пикник

Спортски безжични
слушалки

43x27x21 ЦМ

¡¡Приспособливи широки
прерамки
¡¡Дополнителен преден џеб со
патент
¡¡Два странични мрежни џеба
¡¡Внатрешна преграда за лаптоп

¡¡Цврста алуминиумска рамка
¡¡Внатрешно обложена со слој
од нетоксична алуминиумска
фолија којашто ја задржува
температурата во внатрешноста
¡¡Навлаката на задната страна е
дизајнирана така што е заштитена
од нечистотии и влага

со 20 ВЕРНА поени -62%:

159900ден.

¡¡Може да се користат до 5 часа доколку се
целосно наполнети
¡¡Батеријата се полни околу 2 часа
¡¡Отпорни на капки од вода
¡¡Работат на оддалеченост од 10 метри
¡¡Вграден микрофон

999

Фудбалска топка

¡¡Работи на растојание од 10 метра
¡¡Работи до 9 часа доколку е целосно наполнет
¡¡Батеријата се полни околу 4 часа
¡¡Вграден микрофон

¡¡Официјална големина 5
¡¡Тежина 390-410 g

со 20 ВЕРНА поени -62%:

169900ден

Во опремата се вклучени и аудио
кабел од 3,5 mm и микро конектор за
USB полнач

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2747,50 ден.

Патна торба што
се преклопува
50x29x26,5 ЦМ, 39L

¡¡Компактен дизајн што се
превиткува
¡¡Приспособлива прерамка
која се отстранува
¡¡Голем страничен џеб
со патент
¡¡Главна преграда во
„U“ форма

со 20 ВЕРНА поени -62%:

159900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 4247,50 ден.

Крпа микрофибер
60x120 ЦМ

Интегрираната
контрола го олеснува
подесувањето на
звукот или за менување
на нумерата

¡¡Брзо се суши
¡¡Екстремно лесна
¡¡Во комплетот е вклучена и
специјална футрола за крпата

Звучникот има
вградена платнена
закачалка за
бесење
Куките на
слушалките ги држат
Вашите слушалки во
правилна позиција
и не се изместуваат
при тренирање

со 20 ВЕРНА поени- 66%:

47900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1447,50 ден.

Во комплетот се
вклучени различни
големини на куки
и сунгерчиња за
слушалките

Стилски дизајнираната
заштитна футрола
обезбедува долготрајна
употреба на слушалките

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1872,50 ден.

¡¡Официјална големина: 7 (238-248 mm)

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 3497,50 ден.

ден.

64900ден.

Кошарка

129900ден.

00

со 20 ВЕРНА поени -65%:

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 4497,50 ден.

со 20 ВЕРНА поени -62%:

со 20 ВЕРНА поени -63%:

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 4247,50 ден.

Безжичен пренослив звучник

Во опремата е
вклучен конектор
за USB полнач

Безжични
слушалки
¡¡Може да се
употребуваат до
9 часа без полнење
¡¡Батеријата се полни
околу два часа
¡¡Работи на
оддалеченост од
10 метри
¡¡Вграден микрофон

Стерео звучниците даваат high
definition звук

со 20 ВЕРНА
поени -62%:

со 20 ВЕРНА поени -64%:

74900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 2122,50 ден.

Универзална топка за игра

189900ден.

со 20 ВЕРНА поени -68%:

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ:
4997,50 ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 1172,50 ден.

¡¡Приспособливиот обрач на слушалките дозволува адаптирање на
слушалките за сечија потреба
¡¡Технолошката изведба на слушалките обезбедува врвен квалитет на
звукот и произведува екстремно богат звук
¡¡Меките и комфорни слушалки ги изолираат надворешните звуци
¡¡Можете да уживате во музиката дури и кога слушалките се испразнети,
благодарение на аудио кабелот
¡¡Сетот вклучува и микроконектор за USB полнач

36900ден.

Пумпа за топка
со 20 ВЕРНА поени -70%:

29900ден.

ЦЕНА БЕЗ ПОПУСТ: 997,50 ден.

Во текот на
летото, топката
е незаменлив
предмет кој
треба да го има
во багажникот на
секој автомобил

