
PITSIVIIKKOJEN SUPER-VIP-SETTI; ESTELLE TAI VALERIE
pitsisetti 40 % alennuksella ja kaupan päälle vielä pitsinen bokseri

Järjestä oma Evelace esittely pitsiviikoillamme 34 – 36, saat esittelyssäsi 40 % super-
VIP-edun hurmaavaan pitsisettiin; Estelle musta-vaaleansininen tai Valerie musta-
nougat sarjoistamme. Ostaessasi super-VIP-pitsisetin, saat myös kaupan päälle 
saman sarjan samanvärisen pitsibokserin lahjaksi; arvo 27 €.

Esittelynjärjestäjänä voit vaihtaa yhden normaalin 30 % VIP-tuotteen herkulliseen 
Estelle tai Valerie settiimme hulppealla 40 % super-VIP-edulla ja kaupan päälle saat 
vielä saman sarjan samanvärisen pitsibokserin. Toimi nopeasti ja varaa oma Evelace 
esittely pitsiviikoillemme.

• Musta-vaaleansininen Estelle pitsisetti, super-VIP-hinta 49,20 € (OVH 82 €)
• Musta-nougat Valerie pitsisetti, super-VIP-hinta 47,40 € (OVH 79 €)
• Lahjabokseri kaupan päälle, arvo 27 €.

PITSILAHJA PITSIVIIKOILLAMME 34 - 36
Hehkeän pitsisetin ostajalle pitsinen bokseri lahjaksi, etu 27 €.
 
Kun ostat pitsiviikoillamme normaalihintaisen Estelle tai Valerie alusasusetin, saat 
lahjaksi sarjaan kuuluvan herkullisen pitsibokserin samanvärisenä.

Musta-vaaleansininen Estelle pitsisetti, OVH 82 €
Musta-nougat Valerie pitsisetti, OVH 79 €
• Lahjabokserin arvo 27 €

Voit settiisi valita joko topatun tai toppaamattoman liivin ja täydentää pitsisettisi 
mieleiselläsi housumallilla ja lopuksi lahjabokseri vielä kruunaa pitsisettisi täydelliseksi.
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PITSITARJOUS ULLALTA; 10 % ETUUS, CARLA TUMMANHARMAA 
JA MARIT VAALEANSININEN

Nyt saat pitsisen edun myös Ulla tuotteisiin. 
• Pitsialennus on 10 % Carla ja Marit mallistoissa. 

Tarjoushinnat ovat
Carla tummanharmaa
• U2123 liivi 124,20 €, U2125 liivi 130,50 €, U2132 midihousu 65,25 €,  
 U2173 body 162 €
Marit vaaleansininen
• 3924 liivi 101,70 €, U3925 liivi kupit HI 104,40 €, U3925 liivi kupit KL 107,10 €,  
 U3932 midihousu 52,65€, U3939 string 52,65 €

Tule ja hyödy eduistasi pitsiviikoillamme.

Tule hypistelemään ihania pitsejä Evelace esittelyyn, jälleenmyyjämme koti
putiikkiin tai tilaa oma pitsitarjous suoraan jälleenmyyjältämme.
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Tarjoukset ovat voimassa 21.8. – 10.9.2017 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan ALV:n.

Evelace Pitsiviikot 34 – 36; 21.8. – 10.9.2017


