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Szanowni Klienci!
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programie „BONUS”.
Program polega na zbieraniu znaczków, za które jako Klienci
będziecie otrzymywać gwarantowane nagrody z tego katalogu.
Produkty z katalogu podzielone są na kilka działów:

Artykuły gospodarstwa domowego•	
Sprzęt AGD i RTV •	
Tekstylia•	
Elektronarzędzia i sprzęt narzędziowy•	
Zabawki•	

Produkty w katalogu dobrane są do Państwa potrzeb.

Udanych zakupów i wspaniałych nagród 
życzy Sieć Sklepów „EDEN”

Upomnij się o znaczek BONUS!

Regulamin programu „BONUS”
Administratorem programu „BONUS” jest Sieć Handlowa „EDEN” Sp. z o.o., ul. Sokołowska 56, 08-110 Siedlce.1. 
W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.2. 
Program „BONUS” umożliwia uzyskanie nagród klientom, którzy regularnie robią zakupy w wyznaczonych punktach.3. 
Każdorazowy zakup za określoną kwotę premiowany jest znaczkiem.4. 
Po zebraniu odpowiedniej ilości znaczków, wymieniamy je na odpowiednią nagrodę z katalogu „BONUS”5. 
Klient może się ubiegać o nagrodę z katalogu „BONUS”, gdy posiada odpowiednią ilość znaczków.6. 
Znaczki nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.7. 
Realizacja nagród następuje w porozumieniu z punktem, w którym klient dokonuje zakupów. 8. 
Klient powinien upoważnić na piśmie punkt prowadzący program do odbioru nagrody w jego imieniu 
(formularz w książeczce do zbierania znaczków). Punkt Sprzedaży przekazuje Administratorowi książeczkę  
z upoważnieniem, a Administrator dostarcza nagrodę do punktu sprzedaży.

Administrator zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia nagrody wyłącznie na terenie RP.9. 
Realizacja odbywa się niezwłocznie w miarę możliwości, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych liczonych od 10. 
dnia otrzymania zgłoszenia klienta u administratora.
Zbiór nagród – katalog nagród „BONUS” będzie ulegał aktualizacji, z jak najszerszym uwzględnieniem bieżącej edycji. 11. 
Okres trwania edycji 12 miesięcy.
W przypadku braku dostępności określonego produktu z przyczyn niezależnych od Administratora, zostanie zaoferowany 12. 
klientowi inny produkt o takim samym przeznaczeniu i tych samych bądź wyższych parametrach. 
Informacje o produktach niedostępnych będą zamieszczane na stronie www.eden.info.pl
Czas trwania programu „BONUS” jest nieograniczony, jednak Administrator zastrzega sobie prawo, do zakończenia 13. 
programu w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o takim fakcie. Zgromadzone znaczki po upływie 
tego terminu nie wymienione na nagrody tracą swoją ważność.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania programu 14. 
O wszelkich zmianach informowane będą punkty sprzedaży biorące udział w programie „BONUS”.
Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta lub rękojmię za wady fizyczne należy reklamować w punktach 15. 
serwisowych u danego producenta. Administrator nie będzie przyjmował nagród do reklamacji. 
Otrzymanie nagrody w ramach programu „BONUS” nie oznacza nabycia towaru z udziałem konsumentów.
Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją znaczków obciążać będą uczestnika programu.16. 
Aby uniknąć nieporozumień, znaczki zostały zabezpieczone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. 17. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności znaczków, Administrator ma prawo wstrzymać 
realizację nagrody do czasu wyjaśnienia.
W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.18. 
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd siedziby Administratora.19. 
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program

premiowyBONUS

Słoik wek 
750 ml
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Czajnik 
2 l

znaczków145Da 10

komplet obiaDowy CaRine 
18 elementów

komplet kawowy kUbiko 
17 elementów

znaczków546Da 11

znaczków671Da 12
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komplet Do napojów 
7 elementów

CUkieRniCa 
14 cm

mleCznik 
200 ml

Słoik wek 
750 ml

znaczków47
Da 04

znaczki43
Da 05

znaczków40
Da 03

znaczków149Da 06

pateRa na nóżCe 
28 cm

FoRma na taRtę 
26 cm, żaroodporna

znaczków112Da 07

znaczki83
Da 09

znaczków81
Da 08

koSzyCzek 
23 x 16 cm

magnat patelnia inDUkCja 
28 cm

znaczków369Da 02

bRytFanna z plStikową pokRywką 
36x23x5 cm

znaczków189Da 01
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gaRnek inDUkCja 
16 cm; 1,8 l

gaRnek inDUkCja 
20 cm; 3,6 l

gaRnek inDUkCja 
24 cm; 6 l

RonDel inDUkCja 
14 cm; 1 l

gaRnek Do gotowania 
na paRze 
20 cm; 1,5 l

gaRnek Do mleka 
12 cm; 1,35 l

obieRak 
CeRamiCzny 

Czajnik 
CeRamiCzny 

1 sztuka, mix 
wzorów

Dzbanek FiltRaCyjny 
2,8 l oStRzałka wieloFUnkCyjna 

nóż SzeFa kUChni 
16 cm

nóż kUChenny 
20 cm

znaczków179Da 23

znaczków111Da 22

znaczki33
Da 13

znaczki154Da 19

znaczków259Da 24

znaczków369Da 20

znaczki273Da 14

znaczki333Da 25

znaczków148Da 21

znaczków218Da 18

znaczki304Da 15

znaczki474Da 17

komplet pojemników 
4 szt(0,33l; 09l; 1,8l; 3l)

znaczki162Da 16
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oStRzałka wieloFUnkCyjna SUSzaRka Do gRzybów 
i owoCów

SokowiRówka

ekSpReS Ciśnieniowy 
15 Bar, 1100 W

wyCiSkaCz Do CytRUSów 
13 cm

toRtowniCa 
24 cm; 6 l

Słoik 
20 cm

komplet pRzypRawników 
3 elementy

pRzeSiewaCz 
 UniweRSalny

znaczki754Da 30

znaczków39
Da 32

znaczki53
Da 28

znaczków516Da 27

znaczków108Da 26

znaczków49
Da 36

znaczków1546Da 37

znaczki64
Da 29

Chlebak na 
poDStawie DRewnianej 

pateRa kwaDRatowa 
3 poziomy

SUSzaRka Do naCzyń

znaczków486Da 35

znaczki234Da 33

znaczków338Da 34

komplet 
obiaDowy 
RomanCia 
30 elementów

znaczki1163Da 31
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polSka Szalik kibiCa 
125x20 cm

polSka Czapka piłka z Flagą polSka Czapka StańCzyk 

kUbek 
teRmiCzny kibiCa 

380 ml, 1 sztuka, 
mix wzorów

kUbek  kibiCa 
300 ml, 1szt. 
mix wzorów

kUbek 
little pony 
300 ml, 1szt. 

kUbek 
tRanSFoRmeRS 
300 ml, 1szt. 

teRmoS SpiDeRman 
350 ml

pUzDeRko Violetta 
17x15,5x8

znaczków36
Da 42

znaczków114Da 38

znaczków51
Da 40

znaczków36
Da 46

znaczków51
Da 39

znaczków135Da 43

znaczków36
Da 45

znaczków51
Da 41

znaczki123Da 47

pUzDeRko mySzka minnie 
17x15,5x8

znaczki123Da 44
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zeStaw Do 
koSzykówki 
2,6 m

hUśtawka 
SieDziSko 

namiot Domek wRóżki 

namiot Domek piRata 

łUk z taRCzą 

leżak z paRaSolką 
1 sztuka

koSz na śmieCi 
żabka 

poDeSt 
DzieCięCy 

mix wzorów

nakłaDka
SeDeSowa
mix wzorów

znaczków250Da 55

znaczków205Da 56

znaczków1246Da 53

znaczków250Da 52

znaczków179Da 49

znaczków171Da 51

znaczków296Da 54

znaczków150Da 48

znaczków131Da 50
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śCieRka Do ekRanów

śCieRka Do aRmatURy 

wiaDRo z Sitem 

Rolka Do UbRań + 4 wkłaDy

SkRzynka naRzęDziowa 22” 
z górnymi organizerami walizka waRSztatowa De lUx

znaczki53
Da 61

znaczków230Da 60

znaczków427Da 64

znaczków71
Da 58

znaczków30
Da 57

znaczki54
Da 59

znaczków906Da 63

śCieRka Do kURzU

znaczki54
Da 62
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komplet Szklanek (wySokie) 
330 ml, 6 sztuk

znaczków114Da 70

Fotel malaga
namiot iglo z tRopikiem 

200x140x110 cm

loDówka tURyStyCzna 
10 l

komplet kieliSzków (wóDka) 
25 ml, 6 sztuk

znaczków258Da 69

znaczków607Da 71

znaczków661Da 72

znaczków77
Da 68

kaRaFka i 2 kieliSzki 

znaczków265Da 65

komplet Szklanek (niSkie) 
300 ml, 6 sztuk

znaczków114Da 67

Szklanka CaFe late 
360 ml

znaczki33
Da 66
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komplet kieliSzków (likieR) 
28 ml, 6 sztuk

miSka nieRDzewna 
20 cm

RaDełko Do pizzy 

tłUCzek Do mięSa 
27,5 cm

naCzynie żaRooDpoRne 
z pokRywką 

8,6 l

SalateRka 
19 cm

pojemnik Do mikRoFali 
1,8 l

oRion mop obRotowy 
z 2 końCówkami 

(trzysystemowy, czyli z funkcją odwirowywania 
również podczas płukania oraz napędem w kiju) komplet SztUćCów 

30 elementów

patelnia inDUkCja 
24 cm

znaczków78
Da 73

znaczki173Da 76

znaczki43
Da 79

znaczków289Da 80

znaczków28
Da 74

znaczków301Da 77

znaczki553Da 81

znaczków88
Da 75

znaczków37
Da 78

znaczków355Da 82
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SalateRka 
19 cm

patelnia inDUkCja 
24 cm

znaczki394pl 01

znaczków271pl 02

znaczków369pl 10

znaczków265pl 03

znaczki254pl 05

znaczków296pl 09

znaczki243pl 04

znaczki972pl 08

znaczków320pl 06

znaczków259pl 07

goFRowniCa

wyCiSkaRka Do CytRUSów

blenDeR 2 w 1 
sokowirówka + blender

opiekaCz Do kanapek

Czajnik nieRDzewny

waga kUChenna

Czajnik elektRyCzny

maSzynka 
Do StRzyżenia

mikSeR RęCzny toSteR
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znaczków291pl 11

znaczki492pl 15

znaczków948pl 20

znaczków878pl 12

znaczków511pl 18

znaczków418pl 16

znaczki302pl 13

znaczków480pl 14

znaczków659pl 19

znaczki483pl 17

SUSzaRka 
z DyFUzoRem żelazko teFal

patelnia inDUkCyjna teFal
26 cm 

patelnia inDUkCyjna teFal
24 cm

FRytkowniCa teFalCzajnik teFal
1,5 l

blenDeR RęCzny 
teFal

CiśnieniomieRz 
naDgaRStkowy

opiekaCz teFal

SUSzaRka 
Rowenta
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SUSzaRka 
Rowenta

znaczków648pl 22

znaczków26
pl 27

znaczków181pl 29

znaczków1115pl 23

znaczki172pl 30

znaczków46
pl 24

znaczków671pl 26

znaczki853pl 21

znaczków27
pl 28

znaczków121pl 25

teRmometR 
bezkontaktowy
na poDCzeRwień

bezdotykowy pomiar 
temperatury ciała

 i otoczenia

boombox
odtarzacz CD/mp3, 

wejście USB, radio FM

RaDio pRzenośne

pęDzelek 
Silikonowy

toRtowniCa Silikonowa
szklane dno StolniCa Silikonowa

lataRka 
akUmUlatoRowa leD

inhalatoR 
kompReSowy

Chwytak 
Do gaRnków

lataRka
 akUmUlatoRowa leD
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znaczków670pl 35

znaczków648pl 37

znaczki284pl 34

znaczki183pl 32

znaczki784pl 31
znaczków26
pl 33

znaczków665pl 38

znaczków646pl 36

znaczków188pl 39

imaDło ślUSaRSkie 
 obRotowe

piStolet 
Do pompowania 
z manometRem

poDnośnik 
hyDRaUliCzny
2 T

pRzeDłUżaCz bębnowy
25 m

opalaRka 
2000 W

wieRtaRko-wkRętaRka 
14.4 V

miaRa zwijana 
3 m

wieloFUnkCyjne 
naRzęDzie 
oSCylaCyjne
z akcesoriami 250 W

poziomiCa
60 cm
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znaczki163pl 41

naRzęDzie 
wieloFUnkCyjne

znaczki302pl 44

znaczków260pl 43

znaczków695pl 45

znaczki463pl 40

znaczki73
pl 46

znaczków112pl 48

znaczki534pl 42

znaczków109pl 47

znaczków87
pl 49

klUCze 
Hex, Torx, Spline, 40 części, metal

zeStaw naSaDek 
z akCeSoRiami 1/2”
12 części

zeStaw naRzęDziowy 1/4”
42 cześci

zeStaw wkRętaków
8 części

pRoStownik 
6/12V, 8A, 116AH

wieRtła Do metalU, 
tytan 2-8 mm

13 części

wkRętak DwUStRonny 

zSzywaCz tapiCeRSki
4-14 mm, metalowy

pilniki Do metalU iglaki 
180 mm, 6 sztuk
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P r o g r a m  P r e m i o w y
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KOMPLET KIELISZKÓW
340ml, 6 sztuk

KOMPLET SZTUĆCÓW
24 elementy, połysk

BECZKA CERAMICZNA DUŻA
5 l

KOMPLET SZTUĆCÓW W WALIZCE
72 elementy, satyna

WIADRO Z WYCISKACZEM
 NA KÓŁKACH

DESKA
DO PRASOWANIA KOMPLET DYWANIKÓW

 ŁAZIENKOWYCH
mix wzorów

SUSZARKA
BALKONOWA

MOP
ULTRAMAX MOP OBROTOWY

MAGIC

KOMPLET DZIECINNY
6 elementów, melamina

C011

204
znaczki

C008

439
znaczków

C010

234
znaczki

C009

208
znaczków

C007

385
znaczków

C006

176
znaczków

C005

50
znaczków

C004

1034
znaczki

C003

335
znaczków

C001

110
znaczków

C002

267
znaczków

znaczki322Co 02

znaczków280Co 07

znaczków410Co 01

znaczków175Co 04

znaczków77
Co 05

znaczków179Co 08

znaczków606Co 09

znaczków395Co 03

znaczki42
Co 06

znaczki182Co 10

mop płaSki magiC beRRetti

Chlebak nieRDzewny 

komplet SalateRek 
6 sztuk

Czajnik nieRDzewny 
beRRetti

3 l

patelnia nieRDzewna
beRRetti

24 cm

Sokownik 
beRRetti

8 l

kpl.SztUćCów
24 elementy

SUSzaRka 
balkonowa 

kpl.obiaDowy tRianon
19 elementów

CeDzak nieRDzewny 
24 cm
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P r o g r a m  P r e m i o w y

  

Produkty na zdjęciach mogą różnić się wzorem i kolorystyką od rzeczywistych10

KOMPLET KIELISZKÓW
340ml, 6 sztuk

KOMPLET SZTUĆCÓW
24 elementy, połysk

BECZKA CERAMICZNA DUŻA
5 l

KOMPLET SZTUĆCÓW W WALIZCE
72 elementy, satyna

WIADRO Z WYCISKACZEM
 NA KÓŁKACH

DESKA
DO PRASOWANIA KOMPLET DYWANIKÓW

 ŁAZIENKOWYCH
mix wzorów

SUSZARKA
BALKONOWA

MOP
ULTRAMAX MOP OBROTOWY

MAGIC

KOMPLET DZIECINNY
6 elementów, melamina

C011

204
znaczki

C008

439
znaczków

C010

234
znaczki

C009

208
znaczków

C007

385
znaczków

C006

176
znaczków

C005

50
znaczków

C004

1034
znaczki

C003

335
znaczków

C001

110
znaczków

C002

267
znaczków

znaczki1222Co 18

znaczki134Co 11

znaczki102Co 15

znaczki123Co 14

znaczków157Co 12

znaczków201Co 16

znaczków37
Co 13

znaczków197Co 17

kieliSzki Do wina beRRetti 
250 ml, 6 sztuk

kpl.gaRnków 
nieRDzewnyCh koko
16 elementów

kpl.Do kawy koko
12 elementów

teRmoS 
nieRDzewny 

1 l 

waga łazienkowa
mix wzorów

DeSka Do pRaSowania 

nóż 5” koko
kpl. noży koko

4 sztuki
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znaczków6996So 12

telewizoR 40” SamSUng / philipS

monitoR aSUS / benQ 

znaczków5996So 13

notebook lenoVo

znaczków1646So 09

wieża panaSoniC 

znaczków150So 02

pamięć USb
8 gb 

znaczków1350So 03

DySk zewnętRzny 
1 TB

znaczków250
So 01

kaRta pamięCi miCRo 
SD 16 GB

znaczków250
So 05

mySz bezpRzewoDowa

znaczków150
So 04

klawiatURa + mySz
zestaw

znaczków200
So 08

liStwa 
zaSilająCa
1,5 m

znaczków996
So 06

wiDeoRejeStRatoR

znaczków1000So 07

znaczków1300So 14

tablet 7” manta

apaRat FotogRaFiCzny
nikon

znaczków600
So 10

oDtwaRzaCz DVD
manta

znaczków2250So 11

Administrartor zasrzega sobie prawo do zastąpienia produktu innym 
o takim samym przeznaczeniu i poddobnych, bądź wyższych parametrach
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znaczków3995So 24

loDówka beko

znaczków3995So 23

pRalka beko

znaczków2245So 22

znaczków3995So 21

loDówka mantakUChnia beko

SzCzoteCzka bRaUn

znaczków496So 18

znaczków1100So 19 znaczków646So 20

mikSeR zelmeR

maSzynka Do mięSa zelmeR 

mikSeR z miSą zelmeR 

znaczków1076So 16

mikRoFalówka zelmeR

znaczków1826So 17

maSzyna Do SzyCia
łUCznik 

znaczków446So 15

Administrartor zasrzega sobie prawo do zastąpienia produktu innym 
o takim samym przeznaczeniu i poddobnych, bądź wyższych parametrach



20 Katalogi poprzednich edycji są nieaktualne!www.eden.info.pl

SIEĆ SKLEPÓWSIEĆ SKLEPÓW

obRUS plamooDpoRny na ławę
120x150, 1 szt., mix wzorów

znaczków118te 02

znaczki363te 03

obRUS plamooDpoRny na Stół
150x220, 1 szt., mix wzorów

obRUS CaFFe
150x220, 1 szt., mix wzorów

znaczków231te 07

znaczków77
te 06

znaczków147te 04

znaczki74
te 05

RęCznik plażowy
140x70, 1 szt., mix wzorów

komplet RęCzników
3 sztuki, 1 opakowanie, mix wzorów

RęCznik gRUby
70x140, 1 szt., mix wzorów

RęCznik gRUby
50x90, 1 szt., mix wzorów

znaczków299te 09

znaczków147te 08

koC mikRoFibRa
160x200, 1 szt., mix wzorów

koC akRyl
160x200, 1 szt., mix wzorów

znaczków66
te 01
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znaczków160te 10

znaczków166te 11

pRześCieRaDło DżeRSej z gUmką
160x200, 1 szt., mix wzorów

pRześCieRaDło FRotte 
z gUmką

160x200, 1 szt., mix wzorów

znaczków289te 12

pośCiel z koRy
160x200, 1 szt., mix wzorów

znaczków326te 13

pośCiel z Satynobawełny
160x200, 1 szt., mix wzorów

znaczków419te 16

pośCiel z Satynobawełny
200x220, 1 szt., mix wzorów

znaczków388te 20

znaczków191te 18

kołDRa  akSamitna
160x200

poDUSzka akSamitna
70x80

znaczków97
te 14

poDUSzka 
antyaleRgiCzna meDiCal

50x60

znaczki183te 15

poDUSzka 
antyaleRgiCzna meDiCal

70x80

znaczków366te 19

znaczki293te 17

kołDRa
 + poDUSzka antyaleRgiCzne

160x200, 70x80, mix wzorówkołDRa 
antyaleRgiCzna meDiCal

160x200
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znaczki244be 01

znaczki92
be 02

znaczki42
be 07

znaczki232be 08

znaczki74
be 09

znaczków56
be 03

znaczków56
be 04

znaczków151be 05

znaczków191be 06

wózek 
SpaCeRówka

kaSa z kalkUlatoRem piłka Do Skakania
45 cm

pUzzle CaStoR  1000 el
1 szt., mix wzorów

gRa żabi kRól,
kSiężniCzka

mix wzorów

lalka jUlka z głoSem
mix wzorów

pUzzle CaStoR 60 el
1 szt., mix wzorów

gRa CalineCzka,
tomCio palUCh 

mix wzorów

tRaktoR 
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znaczki123be 10

znaczki104be 11

znaczki123be 12

znaczków369be 13

znaczków59
be 14

znaczków139be 17

znaczków191be 18

znaczków16
be 20

znaczków90
be 19

znaczków117be 15

znaczków149be 16

pRoSiaCzek
20 cm

koloRowanki 
1 szt., mix wzorów

tygRySek
20 cm

kUbUś pUChatek
20 cm

Rakietki Do ping-ponga
piłki + siatka

DeSkoRolka DUża
mix wzorów

kReDki bambino 
12 kolorów + temperówka

zeStaw bokSeRSki kloCki FaRma

hUśtawka

hUlajnoga 
tRójkołowa
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Sieć Handlowa EDEN Sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 56
tel. 604-509-040, fax 25 633-45-65
e-mail: eden@eden.info.pl
www.eden.info.pl

administrator programu:

partnerzy programu:

DAJAR Sp. z o.o.
ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin
Oddział Lublin
tel. 81 751 54 02
www.dajar.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE „BENOTTI”
Benedykt Kluczek
ul. Geodetów 7, 08-110 Siedlce
tel./fax 25 632-86-99
 25 633-42-68

HURTOWNIA AGD
„PLASTIKON”
ul. Magazynowa 8, 08-110 Siedlce
tel. 25 644-85-71, 603-376-311
Sklep Internetowy
e-mail: plastikon@o2.pl
www.plastikonagd.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDOWE COBRA
Grzegorz Janczuk Sp. j.
Nowe Iganie, ul.Siedlecka 2a
08-110 Siedlce
tel./fax 25 631-50-68
 25 631-53-76

Katalogi poprzednich edycji są nieaktualne - Katalog ważny od kwietnia 2015 r.

P r o g r a m  P r e m i o w y

  

Produkty na zdjęciach mogą różnić się wzorem i kolorystyką od rzeczywistych10

KOMPLET KIELISZKÓW
340ml, 6 sztuk

KOMPLET SZTUĆCÓW
24 elementy, połysk

BECZKA CERAMICZNA DUŻA
5 l

KOMPLET SZTUĆCÓW W WALIZCE
72 elementy, satyna

WIADRO Z WYCISKACZEM
 NA KÓŁKACH

DESKA
DO PRASOWANIA KOMPLET DYWANIKÓW

 ŁAZIENKOWYCH
mix wzorów

SUSZARKA
BALKONOWA

MOP
ULTRAMAX MOP OBROTOWY

MAGIC

KOMPLET DZIECINNY
6 elementów, melamina

C011

204
znaczki

C008

439
znaczków

C010

234
znaczki

C009

208
znaczków

C007

385
znaczków

C006

176
znaczków

C005

50
znaczków

C004

1034
znaczki

C003

335
znaczków

C001

110
znaczków

C002

267
znaczków

TEKSTIM Marek Boczkowski
Jacek Dąbrowski Spółka Jawna
ul. Orzeszowska 21, 07-106 Miedzna
tel. 25 691-86-25

SONEX RTV AGD 
ul. Pułaskiego 30, 08-110 Siedlce
tel. 25 633 36 78 - RTV
tel. 25 633 34 15 - AGD
fax 25 633 36 77
e-mail: sonex@sonex.com.pl
www.sonex.com.pl


