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ВНЕСЕТЕ ХАРМОНИJА ВО ВАШАТА КУJНА



пециво Хот Дог 280гр. 
Уни Лукс јогурт 5ка 2.8%  1л.

јогурт 5ка 1%  
пробиотик 1л.

кравјо бело сирење 
МИЛКОМ

јајца 6 Браќа L  10/1

леб Фурна Диме 
500гр. домашен

1 за 1 
поен

леб Фурна Диме 470гр. 
викенд бел на парчиња

1 за 1 
поен

леб Фурна Диме 
470гр. ролован 

1 за 1 
поен

Леб Фурна Диме 500гр. 
интегрален на парчиња

1 за 1 
поен

1 за 1 
поен1 за 1 

поен

PRESIDENT SALAKIS  
500гр.

1 за 1 
поен 1 за 1 

поен1 за 1 
поен1 за 1 

поен

сирење кравјо Еко 
ШАР 1кг.

чаден свински врат 
ПКБ 1кг. зачин  Вегета 250гр.

 кечап 1кг. Ким 
ARGETA кокошја 

паштета 95гр.  CEVITANA 500г. портокал кафе PASCALIN 200гр.

чајна кобасица 
ПКБ 1кг.

пилешки гради 
NEOPLANTA 1кг. виршла PTUJ  250гр.

300 гр. за 1 
поен 300 гр. за 1 

поен300 гр. за 1 
поен 1 за 1 

поен300 гр. за 1 
поен 1 за 1 

поен

1 за 1 
поен 1 за 1 

поен1 за 1 
поен1 за 1 

поен

За секоја сметка над 100ден. добивате купон (поен). Доколку 
купите некој од понудените производи кои 
учествуваат во акцијата добивате дополнителен купон 
(поен). Со собрани најмалку 20 купони (поени) и одредена 
доплата може да купите еден од понудените производи по 
промотивна цени. Купоните (поените ) се регистрираат и 
собираат електронски на Вашата лојална картичка. Во секој 
момент на каса во било кој Жито маркет може да проверите 
колку купони ( поени) има на Вашата лојална картичка.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА:



NESCAFE 3 in 1 classic

чоколадо PIONIR  
100гр. лешник

енергетски пијалок  
GOLDEN EAGLE  250мл.

прашок DUEL 3кг.

BAKE ROLLS 80гр.

сок VIVA 1л. ACE nectar
ICE TEA SINALCO  

1,5л. лимон

GLOSS течен детергент 
за црна облека 1,5л.

пиво Златен Даб 1,5л.

GLOSS омекнувач 2л.

макарони 
DIVELLA 500гр.

чоколадо 
PIONIR 200гр. лешник 

DEO BU 150мл.

Arf cream 500 ml

 кекс  VIVA LA VITA 
140гр. малина

ELVITA 250гр. 
мед и лешник

DEO STR8 150мл

повеќенаменска 
крпа Perfeks  3/1 

1 за 1 
поен 1 за 1 

поен

1 за 1 
поен

1 за 1 
поен 1 за 1 

поен

1 за 1 
поен 1 за 1 

поен 1 за 1 
поен 1 за 1 

поен 1 за 1 
поен

1 за 1 
поен 1 за 1 

поен 1 за 1 
поен 1 за 1 

поен

1 за 1 
поен

купка FELCE AZZURRA 
500+250мл.

тоалет Perfeks cotton 
like 8/1+2

1 за 1 
поен 1 за 1 

поен

1 за 1 
поен 1 за 1 

поен 1 за 1 
поен ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА:

Акцијата важи за сите Жито маркети во период од 
01.06-15.08.2017 год. или до истекот на количините на 
производите. Количините се ограничени и производите 
можат да се подигнат најдоцна до ??.??.2017 год. Жито 
маркети го задржува правото да ја прекине акцијата од 
објективни причини. За можните печатни грешки Жито 
маркети не превземаат никаква одговорност и однапред 
се извинуваат.



САД ЗА СКЛАДИРАЊЕ ХРАНА 3 Л.САД ЗА СКЛАДИРАЊЕ ХРАНА 0,75 Л.

редовна цена 398 ден.

цена со попуст 199 ден.

20 поени редовна цена 598 ден.
цена со 
попуст 299 ден.

20 поени редовна цена 798 ден.

цена со 
попуст 399 ден.

20 поени

САДОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ХРАНА За средени полици, кујнски рафтови и фрижидери. Максимизирајте ја употребата на овие коцкести контејнери 
за храна кои може и да се стават еден во друг како би заштедиле простор. Може да ги користите за во фрижидер, микробранова, како и во вашата машина за миење садови.

Совршени за чување на 
поголеми количества на 
храна.

Адекватен за складирање 
кафе, шеќер, чај, овошје, 
зачини, млечни и месни 
производи.

САД ЗА СКЛАДИРАЊЕ ХРАНА 1,5 Л.
Совршено решение за сторнирање 
на храна во ладилникот, сечкана 
храна, парчиња леб и тестенини 
како и разни овошја и зеленчуци.

КУЈНСКИ КРПИ 2 ПАР.
Суви садови, чиста кујнска површина и 
средена кујна со помош на тинита кујнскиот 
сет од крпи достапни во 3 бои. Направени 
се од 100% висококвалитетен памук кој 
лесно апсорбира влага.

редовна цена 378 ден.
цена со 
попуст 189 ден.

НОЖ ЗА ЛУПЕЊЕ ШЕФ НОЖ
Идеален за лупење 
овошје и зеленчук, 
како и за сечкање на 
храна.

Мултинаменски нож, идеален 
за сечкање свежи билки, како 
и зеленчук  и тенко 
сечење на месо.
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ОСТРИ ● ДОЛГОТРАЈНИ ● ПРАКТИЧНИ ● ЈАПОНСКИ ЧЕЛИК

редовна цена 998 ден.

цена со попуст 499 ден.

редовна цена 598 ден.

цена со попуст 299 ден.

црвена зелена кафеава

20 поени20 поени

20 поени


