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Donna

Rintaliivi lahjaksi  
1.12.2017–7.1.2018
Even Villit Viikot tarjoavat huikeita tarjouksia ja nyt 
myös esittelynjärjestäjälle rintaliivin lahjaksi.

Esittelynjärjestäjänä saat VIP-etujen lisäksi valita liivin 
lahjaksi, kun esittelynmyynti on vähintään 600 € ilman 
VIP-tuotteita. Lahjaliiviksi voit valita:

Donna saumaton liivi EL21905, punainen tai sininen

Donna Multi Plus liivi EL21908, sininen

Brianna liivi EL23900, fuksia-valkoinen

1.12.2017 – 7.1.2018

Toimi nopeasti  
ja varaa oma 

Evelace esittelysi 
Even Villeille 

Viikoille!



Cindy

Christine

Brighton

Charlotte

Doris

Brianna

Ida

Donna

Alex Anna

44 €
Kasper x2

–50%

Naiselle pikkuhousuja vaikkapa viikoksiEven villit viikot tarjoukset 1.12.2017 - 7.1.2018
Yhdistele mieleiset housumallit  
pikkuhousupakettiisi saman-
kokoisina ja valitse sopiva paketti-
koko sinulle.

3 kpl pikkuhousuja tarjous 65 €

5 kpl pikkuhousuja tarjous 100 €  
eli yhdet kaupan päälle

7 kpl pikkuhousuja tarjous 125 €  
eli kahdet kaupan päälle

Brianna taihousu EL23910 tai bokseri EL23913, fuksia-valkoinen (OVH 27 €) 

Christine taihousu EL20010, fuksia ja petrooli (OVH 25,50 €)

Christine midihousu EL20011, fuksia, petrooli ja viinirypäle (OVH 25,50 €)

Christine bokseri EL20013, viinirypäle (OVH 25,50 €)

Cindy bokseri EL23215 tai hipsterbokseri EL23213, musta (OVH 22 €) 

Donna maxihousu EL21912, luonnonvalkoinen ja musta (OVH 22 €)

Estelle midihousu EL24011 tai bokseri EL24013, musta-vaaleansininen (OVH 27 €)

Ida bokseri V38422, punainen ja musta (OVH 29,50 €)  

Tyttöjen ja poikien 
bokserit kuntoon

Osta kaksi bokseria tai vaikka kolme 
ja laita perheen nuorempien 

bokserit uusiksi.

2 kpl Anna/Alex bokseria 29 €
3 kpl Anna/Alex bokseria 40 €

Anna tyttöjen bokseri EL11313, 
musta (OVH 16,50 €)

Alex poikien bokseri V45113,  
musta (OVH 19,50 €)

Evelace yöasun ostajalle yhdet 
kuviosukkahousut puoleen hintaan: 

Brighton R10605 tai Charlotte R10606 
tai Doris R10602 kuviosukkahousu 

tarjous 9 € (OVH 18 €)

Yöhön ja 
päivään

Miehelle Alec puoleen hintaan
2 kpl sinistä Alec bokseria V65113 samankokoisina: 

tarjous 29 € (OVH 58 €)

Tupla Kasper miehelle
2 kpl paisley-kuvioista Kasper bokseria V65513 

samankokoisina: tarjous 44 € (OVH 59 €)



Ida

Donna Susanne

19 €
Tarjous

Raikas Carola

Valitse mieleiset paidat samankokoisina ja 
nauti hintaedusta. Valittavissasi on kolme 
mallia. Susanne perustoppi voi sisältyä pakettiin 
yhden kerran, muut toiveidesi mukaan.

2 paitaa 69 €  
3 paitaa 99 €

Donna t-paita EL21974, luonnonvalkoinen, 
punainen, sininen ja musta (OVH 39,50 €)

Ida perustoppi V75422, punainen ja  
musta (OVH 39,50 €)

Susanne perustoppi V75896, musta (OVH 46 €)

Paidat paremmiksi

Saumaton Carola setti V96884, 
sini-valkoraidallinen tai  

fuksia-valkoraidallinen, puoleen  
hintaan: tarjous 19 €  

(OVH 39,50 €)

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.12.2017 – 7.1.2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.


