
ПАЗАРУВАЙ, ПЪТУВАЙ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ!
Събирай точки и купи на  специална  цена дизайнерска колекция 
куфари за твоя път  и хoвърборд за свободното време!
За всеки 10 лв., заплатени за стоки от брандовете на  ЕВРОМАСТЕР 
, получаваш 1 точка. 
Залепи събраните точки на своята колекционерска карта и се сдобий 
с желания промоционален продукт!
Правила на промоцията
• Бонус точките трябва да бъдат залепвани само върху 
колекционерски карти на програмата „ПАЗАРУВАЙ, ПЪТУВАЙ И СЕ 
ЗАБАВЛЯВАЙ“.
• Събраните бонус точки могат да бъдат използвани за покупка на 
промо продукти, включени в промоцията, с  отстъпка до изчерпване 
на наличните количества.
• Бонус точките не могат да бъдат разменяни за пари в брой или 
други парични и предметни награди.
• При закупуването на промоционален продукт, участниците следва 
да представят попълнената колекционерска карта.
• Количествата промоционални продукти са ограничени. 
• В случай, че за времето на програмата се изчерпа наличността на 
който и да е от промо продуктите, организаторът си запазва правото 
да продължи програмата с наличните промо продукти.
• Период на валидност - до изчерпване на количествата промo 
продукти.
• ЕВРОМАСТЕР си запазва правото да прекрати акцията във връзка 
с изчерпване на количествата, като обяви предварително на 
електронния сайт www.euromasterbg.com и в нашите магазини.
Повече информация може да получите от търговския ни екип
*възможни са печатни грешки, снимките са с илюстративна цел и цветът на куфарите може да 
варира.

www.euromasterbg.com

СПЕЦИАЛНА 

ОФЕРТА 

ПАЗАРУВАЙ,  ПЪТУВАЙ И 
                        СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ С

1т.=10лв.1т.=10 лв.



Твърдата конструкция осигурява 
най-добрата защита на 
вашите лични вещи на всяко 
пътуване.
Увеличете обема на багажа си 
с 25%.
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Патентован твърд двустранен експандер - предлага до 50% повече 
място за багаж.

Патентован твърд двустранен експандер - предлага до 50% 
повече място за багаж. Събира DSLR апарат, аксесоари и 

таблет до 9"
Отделението за фототехниката може 
да се изважда от чантата и тя да се 
използва за други вещи
Материал: водоотблъскващ памук и 
полиестер.
Размери:45х36х22 см

Ховърборд
Скорост:10km/h

Пътна чанта с колелца малка
С прибираща се дръжка и колелца за лесно 
пренасяне на багаж!
Размери: 49х36х13 см

Пътна чанта на колела 

- тегло: 3,3 кг,

- материал: кожа,

- колела - 2 бр.,

- с издърпваща се дръжка,

- с две къси дръжки.

Размери: 72х38х35 см

Комплект луксозни пътни чанти на колела

- материал: текстил (полиестер),

- колела - 2 бр.,

- с издърпваща се дръжка,

- с две къси дръжки.

ПАЗАРУВАЙ И СПЕЧЕЛИ!

ПАЗАРУВАЙ И СПЕЧЕЛИ!
www.euromasterbg.com www.raider.bg www.topmaster.bg          

Функции
- вътрешен алуминиев механизъм с бутон
- 4 независими колела с неограничено движение във всички посоки
- гумени протектори по ъглите, предпазващи текстила от протриване
- вътрешни колани за пристягане на багажа
- вътрешен джоб разположен на капака
- здрава и ергономична дръжка: метална шина облечена с текстил
- удобен преден джоб
- етикет за името на притежателя
- челно EVA покритие.
Размери куфари:
 малък:  48х34х23+5 cm
 среден: 71х45х28+5 cm
 голям:    81х48х30+5 cm

Функции
- заключване: с  код;
- 4 независими колела с неограничено движение във всички посоки със силиконово 
покритие от най-висок клас;
- здрава и ергономична дръжка от пластмаса – горна и странична ;
- цип по средата на корпуса, така че багажът се подрежда в две отделения;
- оформено вътрешно отделение с цип;
- вътрешни колани за пристягане на багажа;
- вътрешен джоб с мрежа;
- алуминиев механизъм висок клас;
- етикет за идентификация на багажа;
Размери куфари:
 малък:  48х34х23+5 cm
 среден: 71х45х28+5 cm
 голям:    81х48х30+5 cm

Функции
- заключване:  стационарен код
- вътрешен алуминиев механизъм с бутон
- 4 независими колела с неограничено движение във всички 
посоки
- гумени протектори по ъглите, предпазващи текстила от 
протриване
- вътрешни колани за пристягане на багажа
- втори цип позволяващ допълнително увеличаване на обема при 
нужда
- вътрешен джоб разположен на капака
- здрава и ергономична дръжка: метална шина облечена с 
текстил
- удобен преден джоб – 2 броя
- етикет за името на притежателя
- челно EVA покритие
Размери куфари:
малък:  48х34х23+5 cm

Функции
- заключване: с  код;
- 4 независими колела с неограничено движение във 
всички посоки със силиконово покритие от най-висок 
клас;
- здрава и ергономична дръжка от пластмаса – горна и 
странична ;
- вътрешни колани за пристягане на багажа;
- вътрешен джоб с мрежа;
- алуминиев механизъм висок клас;
Размери куфари:
 малък:  42х27х62 cm
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БАЗОВА ЦЕНА

БАЗОВА ЦЕНА

ЦЕНА С ОТСТЪПКА

ЦЕНА С ОТСТЪПКА

499,99 лв.

599,99 лв.

180,00 лв.

240,00 лв.

БАЗОВА ЦЕНА ЦЕНА С ОТСТЪПКА
139,99 лв. 56,00 лв.

БАЗОВА ЦЕНА ЦЕНА С ОТСТЪПКА
119,99 лв. 48,00 лв.

БАЗОВА ЦЕНА ЦЕНА С ОТСТЪПКА
399,99 лв. 160,00 лв.

БАЗОВА ЦЕНА

БАЗОВА ЦЕНАБАЗОВА ЦЕНА

БАЗОВА ЦЕНА

ЦЕНА С ОТСТЪПКА

ЦЕНА С ОТСТЪПКАЦЕНА С ОТСТЪПКА

ЦЕНА С ОТСТЪПКА

89,99 лв.

400,99 лв.99,99 лв.

119,99 лв.

36,00 лв.

249,00 лв.40,00 лв.

48,00 лв.

http://www.euromasterbg.com
http://www.raider.bg
http://www.topmaster.bg
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