
Tule ja nauti kolmen pitsiviikon ajan ihastuttavista 
pitsitarjouksistamme. Saat upeista klassikoista ja 
suosikkituoteperheistä 10 %, 15 % tai jopa 20 % edun. 
Evelace pitsitarjoukset saat koko setistä; Brianna, 
Valerie ja Estelle. Ulla tuoteperheissä alennus on 
tuotekohtainen: Carla, Viola ja Lucy.

Evelace Pitsiviikoilla pitsitarjouksia  
34 – 36; 19.8. – 8.9.2019

Pitsiviikkojen tarjoukset ovat henkilökohtaisia. Tarjoukset ovat voimassa 19.8. – 8.9.2019 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

PITSITARJOUKSET  -10 %

PITSITARJOUKSET  -15 %

• Brianna fuksia-valkoinen
settitarjous, liivi+housu, tarjous 62 €  
(OVH 78 €) liivi EL23900 kupit BCDEF
taihousu EL23910 ja bokseri EL23913

• Lucy valkoinen ja farkku
topattu liivi U7722 kupit DEFGHIKL,  
tarjous 103 € (OVH 129 €)
midihousu U7732 tarjous 44 € (OVH 55 €)
string U7738 tarjous 44 € (OVH 55 €)

-10 %

-10 %

-15 %

-15 %

-20 %
CARLAVIOLA

CARLA

ESTELLE

VALERIE

VALERIE

 • Carla yönsininen
liivi U2123 kupit BCDEFG, tarjous 124 € (OVH 138 €)
liivi U2125 kupit HIKL, tarjous 130 € (OVH 145 €)
midihousu U2132 tarjous 65 € (OVH 72,50 €)
body U2173 kupit BCDEFG, tarjous 161 € (OVH 179,50 €)

• Viola kahvi
liivi U3223 kupit BCDEFG, tarjous 113 € (OVH 126 €)
liivi U3225 kupit HI, tarjous 121 € (OVH 135 €)
liivi U3225 kupit KL, tarjous 125 € (OVH 139,50 €)
midihousu U3232 tarjous 59 € (OVH 66,50 €)
body U3273 kupit BCDEFG, tarjous 152 € (OVH 169,50 €)

• Valerie musta-nougat
settitarjous, liivi+housu,  
tarjous 70 € (OVH 83 €)
liivi EL23700 kupit BCDEF
topattu liivi EL23701 kupit ABCDEF
midihousu EL23711 ja  
bokseri EL23713

• Estelle musta-vaaleansininen
settitarjous, liivi+housu,  
tarjous 72 € (OVH 85 €)
liivi EL24000 kupit CDEFGH
topattu liivi EL24001 kupit ABCDEF
midihousu EL24011 ja  
bokseri EL24013

PITSITARJOUKSET -20 % LUCY
LUCY

BRIANNA

-20 %
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