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Holidayshop.hu magyar webáruház 
tavaszi kedvezmény csomagja.

http://www.holidayshop.hu
Gyermeked biztosan kiugrik majd a bőréből, ha egy 
aranyos vagy épp egy menő táskával leped meg 
gyermeknapon! Ovistól tiniig minden korosztálynak 
találsz ajándékot!
15% kedvezmény
Érvényes: 2016. május 1. - 31.

Kuponkód: Gyerek2016

Holidayshop.hu magyar webáruház 
tavaszi kedvezmény csomagja.

http://www.holidayshop.hu
Lepd meg édesanyádat egy gyönyörű táskával, egy 
csinos esernyővel vagy egyéb utazási kiegészítővel 
anyák napja alkalmából!
15% kedvezmény

Érvényes: 2016. május 1. - 31.

Kuponkód: Tavasz2016

baniko műhelye - ahol a stílusos, 
minőségi textiljátékok életre kelnek

http://www.baniko.hu
 A játék és a mese szeretetéből születtek meg gombszemű 
állatkáim. Lepd meg csemetédet gyereknapra egy bájos, 
egyedi, kézműves plüssállattal, mely kiváló társa lehet a 
hétköznapokban vagy az elalvásnál.

Két plüssállat egyidejű vásárlása esetén 10%, három vásárlása esetén 15% 
kedvezményt adok, melyet manuálisan, a rendelés leadása után vonok le a 
végösszegből. 
Az akció időtartama: 2016. május 1-25-ig beérkezett és kifizetett rendelésekre 
vonatkozik. Kuponkód: Gyerek2016

baniko műhelye - ahol a stílusos, 
minőségi textiljátékok életre kelnek

http://www.baniko.hu
Ki mondta, hogy egy játékbabát nem lehet stílusosan 
felöltöztetni? Nézz körül webáruházamban, ahol egyedi, 
minőségi, 100% pamut alapanyagokból készült babaruhákat 

Az akció időtartama alatt bármely ruha és rövid ujjú kardigán együttes vásárlása 
esetén, a kardigán árából 1000Ft kedvezményt adok, melyet manuálisan a rendelés 
leadása után vonok le a végösszegből.  Amennyiben több ruhát és kardigánt 
vásárolsz egyszerre, a kedvezmény halmozódik. 

Kuponkód: Tavasz2016

és kiegészítőket találsz kislányod kedvenc játékbabájára. Az öröm és a mosoly garantált!

Könyvek 300 Forinttól Könyváruház
http://www.konyvek300forinttol.hu

Szerezd be A természet csodái Discovery Channel 
filmsorozatot hatalmas kedvezménnyel.

25% kedvezmény a DVD sorozatra
Érvényes: 2016.04.18. – 2016.05.31.

Kuponkód: Gyerek2016

Könyvek 300 Forinttól Könyváruház
http://www.konyvek300forinttol.hu

Új és használt könyvek széles választékával várjuk 
az olvasni vágyókat.

10% kedvezmény minden könyvre
Érvényes: 2016.04.18. – 2016.05.31.

Kuponkód: Tavasz2016

TarkaKuckó
http://www.tarkakucko.hu

Nálunk egyedi, cuki és vagány gyerekruhákat 
találsz: outlet és használt darabok kisbaba kortól 
egészen tini méretig. Többféle szállítási és fizetési 
lehetőséggel, törzsvásárlói kedvezményekkel 
várunk.
20% kedvezmény

Kuponkód: Tavasz2016

Gyerekcipő ABC
www.gyerekcipoabc.hu

Örökmozgó gyermeked ? Lepd meg egy jó 
minőségű bőr gyerekcipővel! 
Márkás gyerekcipőinkkel a mozgás szabadságát,   
és kényelmét nyújthatod neki.
10% kedvezmény minden teljes árú termékre
Érvényes: 2016.05.16 - 2016.05.29.

Kuponkód: Gyerek2016

Benke Erika szappanok, természetesen
http://www.benkeerikaszappan.hu

Kézműves szappanok és natúr kozmetikumok 
természetes alapanyagokból.

3500 Ft feletti vásárlás esetén ajándék exkluzív 
szappan, + 15.000 Ft felett ingyenes szállítás

Kuponkód: Tavasz2016

Játékfarm.hu Gyermekálmok boltja
http://www.jatekfarm.hu

Oldalunkon könnyedén rátalálsz arra a játékra, 
amely nem csak szórakoztató hanem fejlesztő is 
a gyermekek számára.

10% kedvezmény minden nem akciós termékre 
+ egy kis apró ajándék

Kuponkód: Tavasz2016

Csajos Cuccok Ékszer Webáruház

Kutya mami vagy? 
Anyák napjára, gyereknapra, bármilyen alkalomra.
Lepd meg magadat Kutya gazdi karkötővel.

30% kedvezmény a "Kutya gazdi" karkötőkből
Érvényes: 2016.04.18. – 2016.05.31.

Kuponkód: Gyerek2016

http://www.csajoscuccok.eu
Csajos Cuccok Ékszer Webáruház

http://www.csajoscuccok.eu
Anyák napjára, ballagásra tökéletes ajándék egy 
szép ékszer. 
Lepd meg szerettedet most kedvezményes áron.

10% kedvezmény az akciós termékekre is
Érvényes: 2016.04.18. – 2016.05.31.

Kuponkód: Tavasz2016

a kedvezmények  2016 április 19. és 2016. május 31. között érvényesek

Ballagás - Anyák napja - Gyereknap




