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Κάντε τις αγορές σας από το eshop μας!
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μαζί σε κάθε νέο ξεκίνημα!

follow us on



€299

€65

-20%

-20%

€239

€52

ΜΠΟΥΦΈΣ 4 πόρτες
- 207x43x75cm

PETRA DUO ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ ΜΈΣΗΣ
από μελαμίνη σε sonoma & όψη πέτρας

- 90/80x45x45/34cm

στο eshop μας 
περισσότερα από 
100 τραπεζάκια 
μέσης διαθέσιμα!

στο eshop μας όλα τα λευκά είδη
με έκπτωση 20%!

€109-20% €87

PETRA ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ TV
από μελαμίνη σε sonoma

- 131x47x47cm

€2390-20% €19

CHAMBRAY CHINEA
ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ
αθρακί με κρίκους

- 135x280cm

NEW
YORK

PETRA

€350 €280

NEW YORK ΤΡΑΠΈΖΙ 
ΤΡΑΠΈΖΑΡΙΑΣ ΓΚΡΙ
από mdf & γυάλινη 
επιφάνεια & μεταλλικά πόδια

- 180x90x76,5cm

€119-20% €95

NEW YORK ΚΑΡΈΚΛΑ 
LEMON τύπου λινό & μεταλλικά 

πόδια - 53x61x83,5cm

€14090-20% €11270

TOUCH ΠΙΝΑΚΑΣ
καμβάς & ξύλο

- 80x120x4,5cm

€1290-20% €1030

ΜΑΞΙΛΑΡΙ στρογγυλό με 
κρόσια σε 2 χρώματα

- φ40cm

€14

€29-30%

-30% €980

€2030

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΟΥΛΙ 
ficostone σκούρο γκρι

- 29.5x17x16.5cm

OKRA ΡΈΣΩ
ficostone σκ. γκρι

- φ22x26cm

-20%

€920 €736

MILANO ΚΑΝΑΠΈΣ ΚΡΈΒΑΤΙ ΓΩΝΙΑ
με ύφασμα σε γκρι χρώμα - 246x172x90cm

-20%

AND SATURDAY

%

AND SATURDAY

%

€110 €88

NERA
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ 
μεταλλικο με καθρέπτη

- φ46x56cm

-20% €125 €100

NERA ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ 
μεταλλικο με καθρέπτη - φ56x41cm

-20%

€380 €304

MASAI ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ ΜΈΣΗΣ
από μασίφ ξύλο μάνγκο σε μαύρο 

χρώμα - 120x60x40cm

-20%€12590 €100

ZENITH ΧΑΛΙ ΓΚΡΙ
- 155x230cm

-20%

€890-20% €712

ROME ΚΑΝΑΠΈΣ 
ΚΡΈΒΑΤΙ ΓΩΝΙΑ 
με αποθηκευτικό χώρο

- 246x170x72cm
€38
€52
€62
€17

€3040

€4160

€4960

€1360

ΡΙΧΤΑΡΙ MICRON

-20%

πολυθρόνας

διθέσιου

τριθέσιου

μαξιλάρι



€6650

€62

€69

€86

€65

-20%

-30%

-30%

-30%

-30%

€53

€43

€48

€60

€4550

NOLA ΚΑΡΈΚΛΑ ESMERALD
με ύφασμα από βελούδο & 
μεταλλικά πόδια μαύρα

- 49x61,5x84,5cm

JOYCE ΚΑΡΈΚΛΑ με 
ύφασμα και μεταλλικά πόδια 

μαύρα - 55x41,5x84cm

LUCIEN ΚΑΡΈΚΛΑ με 
ύφασμα και μεταλλικά πόδια 

μαύρα - 54,5x56x84cm

LOKI ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ με 
ύφασμα και μεταλλικά πόδια 

μαύρα - 49x61,5x84,5cm

AMBER ΚΑΡΈΚΛΑ με 
ύφασμα και μεταλλικά πόδια 

μαύρα - 56x45x87cm

€8650-20% €69

KIVOS 41.6 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ sonoma
από honeycomb 38mm

- 41,6x29,5x147,5cm

€15850-20% €127

ALE ΤΡΑΠΈΖΙ sonoma
από honeycomb 38mm 
με μεταλλικό σκελετό

- 160x80x76cm

€8290-20% €66

KIVOS ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ TV 
sonoma από honeycomb 

32mm - 120x39,5x47cm

€10690-20% €85

KIVOS 77 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
sonoma από honeycomb 38mm

- 77x29,5x147,5cm

K
IV

OS

N
ER

O

€110

€166

€84

€33890

€8190-20% €88

€13280

€67

€271

€6550

BUBBLES ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ 
τοίχου μεταλλικός μαύρος

- 127,8x3,2x60,5cm

NERO ΚΟΝΣΟΛΑ 
μαύρη γυάλινη με όψη 
μαρμάρου & μεταλλικά 

πόδια - 135x40x80cm

ALTA ΚΑΡΈΚΛΑ μαύρη 
με ύφασμα από βελούδο & 
μεταλλικά πόδια μαύρα

- 47x58,5x96cm

NERO ΤΡΑΠΈΖΙ μαύρο 
γυάλινο με όψη μαρμάρου 
& μεταλλικά πόδια

- 160x90x76,5cm

LUMINA ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
επιτραπέζιο γυαλί

- 26x26x43cm

-20%

-20%

€89 €71

NERO ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ μαύρο γυάλινο 
με όψη μαρμάρου & μεταλλικά 

πόδια - 135x40x80cm

-20%

€15290 €122

NERO ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ ΜΈΣΗΣ 
μαύρο γυάλινο με όψη 
μαρμάρου & μεταλλικά πόδια

- 135x40x80cm

-20%

-20%

€9090 €7270

NOIR ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
τοίχου μεταλλικό

- 117x8x54cm

-20%

€1190 €950

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
βελούδινο μαύρο σε 3 σχέδια 

-45x45cm

-20%

€1190 €950

UMI ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΟ από πολυρεζίνη σε 

μαύρο χρώμα -13x9x57cm

-20%

€690 €550

ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ
χρυσό μεταλλικό -18cm

-20%

-20%

AND SATURDAY

%

AND SATURDAY

%

€119-20% €95

KIVOS 112.2 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
sonoma από μελαμίνη 15mm

- 112,2x29,5x147,5cm

στο eshop μας
όλες οι βιβλιοθήκες 
με έκπτωση 20%!



BRICK

€250

€7690

-20%

-20%

€200

€6150

BRICK ΜΠΟΥΦΈΣ 
καρυδί με pattern 
& χρυσά μεταλλικά 
πόδιa- 140x39,5x80cm

SEME 1 ΠΙΝΑΚΑΣ
καμβάς & ξύλο

- 82x82x4,5cm

€63-20% €5040

GOLD ΣΚΑΜΠΩ βελούδινο

- φ38x47cm

€115

€145

€92

€116

BRICK ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ ΜΈΣΗΣ
καρυδί με pattern & χρυσά μεταλλικά πόδιa

- 110x55x40,5cm

BRICK ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ TV καρυδί με pattern 

& χρυσά μεταλλικά πόδιa - 130x39x51cm

-20%

-20%

€1190 €950

ΜΑΞΙΛΑΡΙ
βελούδο σε καφέ και σκούρο μπεζ

- 45x45cm

-20%

€15890 €127

BRICK ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ ΜΈΣΗΣ 
καρυδί από mdf με επένδυση 
μελαμίνης και μεταλλικά πόδια

- 110x60x45cm

-20%

AND SATURDAY

%

€27190 €21750

MORGAN ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ
βελούδο με μεταλλικά πόδια

- 71x79x99cm

-20%

€5790 €4630

MORGAN ΣΚΑΜΠΩ
βελούδο με μεταλλικά πόδια

- 57x40x40cm

-20%

HONOR ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ
σαμπανί με ξύλο παυλώνια

- 90x180cm

€17190 €13750-20%

όλα τα τραπέζια και τις 
καρέκλες τραπεζαρίας 
διαθέσιμα στο eshop μας!

περισσότερα από 130 διαθέσιμα 
σκαμπώ στο eshop μας!

νέα συλλογή σε πουφ 
με έκπτωση 20% στο 
eshop μας

AND SATURDAY

%

€16890 €135

BRICK ΚΟΝΣΟΛΑ 
καρυδί από mdf με επένδυση 
μελαμίνης και μεταλλικά πόδια

- 120x40x75cm

-20%

€820
€860

€656
€688

PAPILLON ΤΡΑΠΈΖΙ καρυδί 
από μασίφ ξύλο ακακίας και 
μεταλλικά πόδια

-20%

-20%

-180x90x76cm
-220x90x76cm

€7990 €6390

BRICK ΚΑΡΈΚΛΑ
με silk βελούδο & 
μεταλλικά πόδια

- 45x60x83cm

-20%

€209

€81

€167

€65

ΠΟΥΦ LOFT CUBA
vintage σε καφέ δερματίνη

- 110x80x70cm

- 70x70x30cm

-20%

-20%

POUF 



TREE
€6350 €5080

LOOK ΚΟΝΣΟΛΑ
sonoma & μαύρο & 
μεταλλικό σκελετό

- 92x30x76cm

-20%

€70 €56

GRANDPA ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ 
τοίχου μεταλλικός

- 66x1,9x84,6cm

-20%

€95 €76

ABBY φωτιστικό 
οροφής μεταλλικό

- φ37x50cm

-20%

€8350 €6680

CAGE SET ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 
ΤΡΑΠΈΖΑΚΙΑ μεταλλικά

- φ50x45cm / φ45x38,5cm

-20%

€9950-20% €7960

BELLA 1 ΠΙΝΑΚΑΣ
σε καμβά με ξύλο
- 62,5x4,5x92,5cm

LOOK

€19790-20% €158

LOOK ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
sonoma & μεταλλικό 
σκελετό
- 140x40,4x201,5cm

€3890-20% €31

ALBA ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 
οροφής τσιμεντένιο
- φ15x16cm

€235-20% €188

TREE ΜΠΟΥΦΈΣ
sonoma & λευκό
- 160x43x75cm %

%

€309 €269

COMO ΚΑΝΑΠΈΣ ΚΡΈΒΑΤΙ τριθέσιος με 

βελούδο και μεταλλικά πόδια - 194x85x82cm

-13%

€160 €112

STUDIO ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 
chenille με μεταλλικά πόδια

- 66x66x80cm

-30%

€7990-20% €6390

TOFFEL ΣΚΑΜΠΩ 
βελούδο με μεταλλικά 
πόδια μαύρα

- φ42x46cm

€262 €20960

POP UP ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ
βελούδο με μεταλλικά πόδια 

σε οψη ξύλου - 72x82x94cm

-20%

περισσότερa από 15 
σύνθετα διαθέσιμα στο 
eshop μας!

περισσότεροι από 200 καναπέδες, 100 πολυθρόνες 
και 25 κονσόλες στο eshop μας!

€4650 €3720

TREE ΚΑΛΟΓΈΡΟΣ 
sonoma & λευκό

- φ35x172cm

-20%

€210 €147

TREE ΣΥΝΘΈΤΟ 
μελαμίνης λευκό με σκούρο 
sonoma - 175x39x180cm

-30%



D E C O R A T I O N -20%*

* εξαιρούνται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα



€126-20% €10080

WOOD ΠΙΝΑΚΑΣ
καμβάς & ξύλο - 90x90x3,5cm

€89€1790

€1990

€21390

€580

€120

-20%-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

€7120€1430

€1590

€1910

€464

€96

ΚΟΥΒΈΡΛΙ υπέρδιπλο kotler
- 270x280cm

BASIC ΣΈΝΤΟΝΙ
με λάστιχο +30cm

MON AMOUR ΣΤΡΩΜΑ
με ανεξάρτητα ελατήρια
- 160x200cm

ELEMENTS ΣΈΤ ΣΈΝΤΟΝΙΑ
βαμβακοσατέν υπέρδιπλα
- 270x280cm

μονό - 100x200cm

ημιδιπλό - 120x200cm

υπερδιπλό - 160x200cm

AND SATURDAY

%

AND SATURDAY

%

€147-20% €11760

TWINGO ΓΡΑΦΈΙΟ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
sonoma & γκρι σκούρο
- 160x60x145cm

€1150-20% €920

NOMADS ΧΑΛΙ
βαμβακερό
- 60x90cm

€11490-20% €9190

CRANE ΠΙΝΑΚΑΣ
πετρόλ καμβάς & ξύλο
- 82,5x82,5x4,5cm

€27590-20% €22070

LIBRO ΚΡΈΒΑΤΙ
με υφασμάτινη επένδυση σε 
γκρι σκούρο
- 213x170,5x118cm
  (για στρώμα 160x200cm)

€135-20% €108

LIBRO ΓΡΑΦΈΙΟ
μελαμίνη σε λευκό
- 117x52x73cm

€82-20% €6560

LOTTO ΚΑΡΈΚΛΑ 
ΓΡΑΦΈΙΟΥ
βελούδο & μέταλλο
- 54x59x88/98cm

€8390-20% €67

LINES ΚΑΡΈΚΛΑ 
ΓΡΑΦΈΙΟΥ με mesh
- 58x53x96-106cm

€7950-20% €6360

TARGET ΚΑΡΈΚΛΑ 
ΓΡΑΦΈΙΟΥ με PU
57x58x90/102cm

€19750-20% €158

BOSS ΚΑΡΈΚΛΑ 
ΓΡΑΦΈΙΟΥ με PU
63x68x118,5/126cm

κρεβάτια μεταλλικά, επενδυμένα 
και μελαμίνης με έκπτωση 20% 
στο eshop μας!

περισσότεροι από 140 καθρέπτες 
δαπέδου & τοίχου με έκπτωση 20% 
στο eshop μας!

όλα τα στρώματα με έκπτωση 20% στο 
eshop μας!

περισσότερες από
140 καρέκλες γραφείου 
με έκπτωση 20% στο 
eshop μας!

€7350-20% €59

MARIBO ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ
δαπέδου από ξύλο παυλώνια
- 51x4,5x171cm

€370 €296

SERPATINA ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 
βελούδο με μεταλλικά πόδια

- 75x79x93cm

-20%

€123-20% €9840

ΒΈΤ ΚΑΡΈΚΛΑ
ΓΡΑΦΈΙΟΥ
backet πορτοκαλυ PU

- 56x62x103/113cm

*άφιξη 30.11

*άφιξη 2.12

€119-20% €95

IDOLS ΚΑΡΈΚΛΑ 
ΓΡΑΦΈΙΟΥ
βελούδο & μέταλλο
- 56,5x54,5x76/88cm

LIBRO

€199-20% €159

SONO MAGIC KOMOTA
με 6 συρτάρια από μελαμίνη 
σε μαύρο - 153x46x91cm €4990-20% €3990

SONO MAGIC ΚΟΜΟΔΙΝΟ
με 2 συρτάρια από μελαμίνη σε μαύρο 
- 48x36x49,2cm



%

%

€190 €290 €290

€190

-20% -20% -20%

-20%

€150 €230 €230

€150

€990

€8390

-20%

-20%

€790

€6690

LAWE ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΈΡΟΥ ΣΈΤ/6 
γυάλινα 400ml σε 7 χρώματα 

BCN NEGRO
μαχαιροπήρουνα
σετ 24τμχ

570ml 

470ml 

650ml 350ml 

€1090-20% €870

ΣΈΤ ΞΥΛΑ ΚΟΠΗΣ 
σε μεταλλική βάση

€1090-20% €870

ΞΥΛΟ ΚΟΠΗΣ 
mango

€1390-20% €11

ΜΥΛΟΙ
αλατιού - πιπερίου 
σετ/2 ξύλινοι

€3590-20% €2870

SHADES ρολόι τοίχου
- φ50x4,5cm

€380-20% €3

ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΟ 
φροτέ windsome 
- 50x50cm

€690

€470

€450

€320

€550

€380
€360

€260

STONEWARE σερβίτσιο με πιτσιλιές γκρι/πράσινο -20%

πιάτο φαγητού

πιάτο φρούτου

πιάτο σούπας

μπωλ 270ml

€790

€390

€790

€350

€630 €630

€310 €280

STONEWARE σερβίτσιο σε 2 χρώματα

πιάτο φαγητού

πιάτο φρούτου

πιάτο σούπας

μπωλ

CO
OK O’CL

OCK

€1490-20% €1190

MYRNA ποδιά
- 74x85cm

€145-20% €116

ALZA ΜΑΓΈΙΡΙΚΑ ΣΚΈΥΗ
CRISTAL 9ΤΜΧ

AND SATURDAY

-30%

€11250

€198

€145 €170

€475

€344

€158

€21850

€142

€150

€123

€65

€17590

€85

€213

-30%

€79

€139

€10150
€119

€33280

€244

€111

€153

€99

€105

€86

€4550

€123

€5950

€149

MINO ΈΠΙΠΛΟ TV
sonoma decape με pattern
-133,5x35x45cm

DIAMOND ΜΠΟΥΦΈΣ
μαύρος με pattern
-140x40x80cm

DARK ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ ΜΈΣΗΣ
φυσικό με μέταλλο
-104x43,5x41cm

ALTA ΤΡΑΠΈΖΙ
φυσικό με μέταλλο
-160x90x76,5cm

CHESTER ΚΡΈΒΑΤΙ με βελούδο
-225x168x110cm (στρώμα 160x200cm)

SIESTA ΚΡΈΒΑΤΙ με chenille
-213x174x103cm (στρώμα 160x200cm)

LA VIE ΤΡΑΠΈΖΙ
oak γκρι -170x90x76cmκαι σε πολλά άλλα 

επιλεγμένα προϊόντα
στο eshop μας!

MINO ΜΠΟΥΦΈΣ
sonoma decape με pattern
-151x39x75cm

ALL DAY ΜΠΟΥΦΈΣ
λευκό oak και oak γκρι
-150,1x35x84cm

LA VIE ΜΠΟΥΦΈΣ
μαυρο και oak γκρι
-150x40x75cm

ALL DAY ΈΠΙΠΛΟ TV
λευκό oak και oak γκρι
-140x47x45cm

GENIOUS  ΤΡΑΠΈΖΑΚΙ 
ΜΈΣΗΣ μεταλλικό
μαύρο χρυσό -φ70x50cm

ΜΥ-ΗΟΜΈ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ
 sonoma
σκ. cement
-80x50x180cm

LA VIE ΈΠΙΠΛΟ TV
μαυρο και oak γκρι
-140x40x42cm

ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ
sonoma με pattern
-90x50x190cm

€5750 €40

VELO ΚΟΜΟΔΙΝΟ
με 1 πόρτα sonoma & λευκό
-45x35x57cm

€7190 €50

TRIBAL ΚΟΜΟΔΙΝΟ
4 συρτάρια μαύρο sonoma 
με pattern -45x35x64cm

%



ΜΈΤΑΦΟΡΑ 
• για συνολικές αγορές άνω των 300 ευρώ, η μεταφορά σε έπιπλα - μικροέπιπλα 
είναι ΔΩΡΈΑΝ εντός του Νομού Χανίων, από την πόλη του Καστελίου έως και την 
Γεωργιούπολη.
• για συνολικές αγορές κάτω των 300 ευρώ ή για αγορά μεμονωμένων επίπλων 
- μικροεπίπλων, το κόστος μεταφοράς είναι διαφορετικό για κάθε κωδικό και 
χρεώνεται ανάλογα την περιοχή.
Ρέθυμνο: Η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενη μεταφορική, το κόστος της 
οποίας επιβαρύνεστε. Χαμηλή χρέωση η οποία εξετάζεται ανά παραγγελία, ανά 
περιοχή και ανά όροφο και ακόμα χαμηλότερη χρέωση για παραλαβή από το 
πρακτορείο στο Ρέθυμνο.
Ηράκλειο: Η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενη μεταφορική, το κόστος της 
οποίας επιβαρύνεστε. Χαμηλή χρέωση η οποία εξετάζεται ανά παραγγελία, ανά 
περιοχή και ανά όροφο και ακόμα χαμηλότερη χρέωση για παραλαβή από το 
πρακτορείο στο Ηράκλειο.
Αθήνα: Δωρεάν μεταφορά όλων των προϊόντων μέχρι τη μεταφορική εταιρεία 
μας στην Αθήνα (περιοχή Ρέντη). Αν επιθυμείτε παράδοση κατ’ οίκον εντός της  
Αθήνας, θα επιβαρυνθείτε τη μεταφορά με χαμηλή χρέωση η οποία εξετάζεται 
ανά παραγγελία, ανά περιοχή και ανά όροφο.
Για όλες τις πόλεις της Ελλάδας: Δωρεάν μεταφορά όλων των προϊόντων μας 
μέχρι τη μεταφορική εταιρεία της πόλης σας που βρίσκεται στην περιοχή του 
Ρέντη (Αθήνα).
Παλαιόχωρα: Η μεταφορά γίνεται με συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία με 
πολύ χαμηλό κόστος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
 συναρμολόγηση όλων των  μικροεπίπλων είναι ΔΩΡΈΑΝ εντός του Νομού 
Χανίων, από την πόλη του Καστελίου έως και την Γεωργιούπολη. Εξαιρούνται 
κρεβάτι, μπουφές, ντουλάπα, σύνθεση τηλεόρασης και καναπές τα οποία έχουν 
κόστος συναρμολόγησης πάντα. 
Μικροέπιπλα: πολυθρόνα γραφείου, γραφείο, βιβλιοθήκη, έπιπλο TV, τραπεζάκι 
μέσης, τραπέζι κουζίνας, καρέκλα κουζίνας.
• για συνολικές αγορές κάτω των 300 ευρώ ή για αγορά μεμονωμένων επίπλων - 
μικροεπίπλων, το κόστος συναρμολόγησης είναι διαφορετικό για κάθε κωδικό.
Εκτός Χανίων: όλα τα προϊόντα αποστέλλονται αμοντάριστα. Κόμβος Μουρνιών, Χανιά

Τηλ.: 28210 99411 - 99421, E-mail: info@simple-city.gr
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ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΟΡΩΝ
Έχετε την δυνατότητα με την απόδειξη αγοράς να επιστρέψετε το προϊόν μέσα 
σε 10 ημέρες στην αρχική του συσκευασία. Εξαιρούνται λευκά είδη, προϊόντα 
προσφορών, ειδικές παραγγελίες και χρησιμοποιημένα προϊόντα. Για επιστροφή 
ηλεκτρικών ειδών απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης λιανικής.

ΈΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές, μόνο η έκδοση πιστωτικού 
σημειώματος με ισχύ 60 ημέρες.

ΔΩΡΈΑΝ ΑΠΟΘΗΚΈΥΣΗ 
Δωρεάν αποθήκευση των αγορών σας σε έπιπλα-μικροέπιπλα μέχρι 
20 ημέρες.

ΤΗΛΈΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΈΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Τα προϊόντα του φυλλαδίου μπορείτε να τα παραγγείλετε τηλεφωνικώς: 
28210 99411-99421 καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

ΠΑΡΑΓΓΈΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΈΣΩ E-MAIL
Τα  προϊόντα του φυλλαδίου μπορείτε να τα παραγγείλετε μέσω
e-mail: info@simple-city.gr.

ΜΈΧΡΙ 12 ΑΤΟΚΈΣ ΔΟΣΈΙΣ ΜΈ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Για αγορές άνω των 200 ευρώ ισχύουν άτοκες δόσεις, ανά 100 ευρώ μία δόση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε όσα προϊόντα δεν είναι ορατή η έκπτωση 20%, θα εμφανιστεί μετά την προσθήκη τους στο καλάθι αγορών σας!

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

• ΕΘΝΙΚΗ GR37 0110 4890 0000 4894 7057 260
• ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR81 0172 7580 0057 5802 6258 918
• EUROBANK GR83 026 0135 0000 520 201 005719
• ALPHA BANK GR13 0140 9070 9070 0233 0000356

Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

simple-city.gr
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καναπές γωνία κρεβάτι αναστρέψιμος
με αποθηκευτικό χώρο
-Διαστάσεις καναπέ: 218x150x90cm
-Διαστάσεις κρεβατιού: 150x190cm

LEGO*

καναπές γωνία κρεβάτι αναστρέψιμος

με αποθηκευτικό χώρο
-Διαστάσεις καναπέ: 218x150x90cm
-Διαστάσεις κρεβατιού: 150x190cm

%

€359

€359

BEST PRICE
NO BARGAIN

€459-22%
* Άφιξη 5.12        ** Η τιμή ισχύει για αύτη την προωθητική ενέργεια. Κάντε προκράτηση και επωφεληθείτε την έκπτωση!

ΑΝΘΡΑΚΊ

NEW PRICE

ΑΝΘΡΑΚΊ

ΣΚ. ΜΠΛΕΓΚΡΊ

ΓΚΡΊ

Κάντε τις αγορές σας από το eshop μας!


