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Portfel Jeep kavis skóra
naturalna system RFID
Cena

139,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Jeep

Opis produktu
Towar wysyłam natychmiast.Wszystko dostępne od ręki w moim magazynie w Polsce.
Zakup dotrze tak szybko jak tego oczekujesz.
Chcesz poprawić sobie humor i kupić dla siebie coś wyjątkowego,coś co pozwoli Ci abyś wreszcie szeroko się uśmiechnął?
Zastanawiasz się jaki prezent kupić dla niego?Pragniesz aby oniemiał z zachwytu i na długo zapamiętał Ciebie i Twój
upominek?
Mam coś, co nie pozwoli zasnąć Tobie lub osobie przez Ciebie obdarowanej.
Przedstawiamy

markowy portfel JEEP kavis
z wysokiej jakości bydlęcej skóry naturalnej

Wyrób elegancki
Wyrób szyty z wysokiej jakości miękkiej w dotyku bydlęcej skóry
naturalnej, trwałego, wyjątkowego materiału dlatego idealnie nadaje się
jako podarunek dla bliskiej osoby. Kupując ten produkt zapewniasz
sobie uśmiech i wdzięczność obdarowanego.

Solidnie wykonany
Portfel wykonany ze skóry, miękkiej w dotyku ale za razem mocnej i
trwałej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu producent gwarantuje
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jakość wyrobu. Portfel o świetnych parametrach w stosunku ceny do
jakości, co czyni go dobrym wyborem w swoim przedziale cenowym.
Otrzymujesz produkt dobrej jakości, spełniający Twoje oczekiwania.
Ciesz się z jego posiadania!

Nowoczesny wygląd
Portfel wykonany w nowoczesnym stylu o ponadczasowym wyglądzie.
Otrzymujesz produkt dla osób w wieku od 10 do 100 lat. Kupując go na
prezent ograniczasz do minimum możliwość nie trafienia w gust
obdarowanego

Komfortowo zaprojektowane wnętrze
Wnętrze zaprojektowano optymalnie. W środku zmieścisz wszystkie
najczęściej spotykane rodzaje dokumentów takie jak: karty płatnicze i
lojalnościowe, dowód osobisty, prawo jazdy i inne drobne dokumenty,
większą ilość gotówki. Posiada także miejsce na monety
Otrzymujesz produkt z dużą ilością przegród i schowków, abyś mógł
optymalnie zorganizować swoje rzeczy.

RFID
Wyposażony w antymagnetyczną podszewkę uniemożliwiającą
zeskanowanie kart bankomatowych
Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Brązowy
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