
Slevové Slevové Slevové Slevové 

kalendárium kalendárium kalendárium kalendárium 
nanosilvernanosilvernanosilvernanosilver    

 

 

      

 

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                             

 
Advent nemusí být jen ve znamení shonu.       Advent nemusí být jen ve znamení shonu.       Advent nemusí být jen ve znamení shonu.       Advent nemusí být jen ve znamení shonu.       

Užijte si ho ve slavnostní atmosféUžijte si ho ve slavnostní atmosféUžijte si ho ve slavnostní atmosféUžijte si ho ve slavnostní atmosféřeeee    
 
24. - 30.11. Kouzelná kravata v ceně -20% 
                                              

 

 
Spojení tradice a funkSpojení tradice a funkSpojení tradice a funkSpojení tradice a funkčnostinostinostinosti    

Nové funkční triko v oblíbeném designu  
norského svetru a flanelové košile 
 

1.12. - 7.12 Termo triko – zaváděcí cena -20% 
                                              

 

 
StStStStříbrná nedíbrná nedíbrná nedíbrná neděle le le le ––––    ststststříbrné balííbrné balííbrné balííbrné balíčky pro Vás i Vaše ky pro Vás i Vaše ky pro Vás i Vaše ky pro Vás i Vaše 

blízkéblízkéblízkéblízké    
Objednávky 14. 12. s dopravou zdarma 
 

8.12. - 14.12. Ponožky se stříbrem -10%  
 

 

 

Zlatá nedZlatá nedZlatá nedZlatá neděle le le le ––––    zlaté balízlaté balízlaté balízlaté balíčky pro nejbližšíky pro nejbližšíky pro nejbližšíky pro nejbližší    
Objednávky 21. 12. s dopravou zdarma 
 

15.12. - 21.12. Polokošile CLASSIC 
                                                                     - 10% 

                                          

 
24.11.  Slavíme Slavíme Slavíme Slavíme 10. narozeniny 10. narozeniny 10. narozeniny 10. narozeniny     
 
Oslavte je s námi v oblečení nanosilver a zašlete 
nám fotku z oslav (doma, v přírodě, na horách…) 
Za každou fotku dodanou se souhlasem 
k publikování na adresu info@nanosilver.cz do 

30.11. 

                           získáte slevu na nákup 200 Kč 

 

 

 
24.11.  Slavíme Slavíme Slavíme Slavíme 10. narozeniny 10. narozeniny 10. narozeniny 10. narozeniny     
 
Ke každému nákupu nad 1000 Kč sleva 10% 

                                            Slevový KÓD:  narozky 
 

 

 
Vánoce i vVánoce i vVánoce i vVánoce i v    lednu lednu lednu lednu ----    dárek nejen dárek nejen dárek nejen dárek nejen pod stromkempod stromkempod stromkempod stromkem 

Objednávky s doručením až v lednu 
 

22. - 28.12. Vše - 10%  

                                         

 

 
Nový Rok 20Nový Rok 20Nový Rok 20Nový Rok 2015151515    je tady je tady je tady je tady ––––    po celý rok jen po celý rok jen po celý rok jen po celý rok jen 

POHODU!POHODU!POHODU!POHODU! 
Objednávky 31. 12. s dopravou zdarma 
 

29.12. - 4.1.2015      2+0+1+5 = 8% sleva na vše 


