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Prezent idealny to taki, który odpowiada na Twoje potrzeby i pragnienia. 

Kolekcja Lifestyle | EXCLUSIVE
daje Ci wolność wyboru i jednocześnie gwarantuje, że wybór będzie trafny. 

Propozycje przedstawione w katalogu zostały dobrane tak, by zapewnić 
różnorodność i jednakowo wysoką jakość. 

To Ty decydujesz, który ze starannie wyselekcjonowanych produktów 
opisanych w tym katalogu najlepiej pasuje do Twojego stylu. 

Zapoznaj się z propozycjami przedstawionymi w katalogu, wybierz jedną  
z nich i zamów ją online lub drogą mailową, wykorzystując bon prezentowy, 

który znajdziesz w pudełku.    



JAK TO DZIAŁA?

KROK 1

Otrzymujesz Kolekcję 
Lifestyle, która składa się 
z bonu prezentowego 
i katalogu.

KROK 2

Wybierasz jeden 
z prezentów
opisanych 
w katalogu.

KROK 3

Składasz zamówienie
w najdogodniejszej
dla Ciebie formie:

KROK 4

Wybrany Prezent zostanie dostarczony na wskazany przez Ciebie  
adres najpóźniej w ciągu 21 dni od daty potwierdzenia  
przez Ciebie zamówienia.

• drogą mailową na adres: info@prezentokracja.pl
• na stronie internetowej prezentokracja.pl w zakładce “rezerwacja”

Do złożenia zamówienia niezbędne będzie podanie następujących informacji:
• numeru referencyjnego widniejącego na bonie prezentowym
• numeru katalogowego i pełnej nazwy wybranego prezentu (oraz wersji kolorystycznej, jeżeli dostępne są więcej niż jedna)
• danych adresowych dla dostarczenia prezentu: imię i nazwisko, adres, telefon
• adresu e-mail do potwierdzenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymasz podsumowanie przesłane na podany adres e-mail. 
  Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, potwierdź zamówienie w mailu zwrotnym (wpisując „Potwierdzam”). 
  Jest to konieczne, aby rozpocząć realizację zamówienia.



WAŻNE!
Czas na złożenie zamówienia jest ograniczony. 
Zamówienie trzeba złożyć najpóźniej do dnia wskazanego na bonie prezentowym. 
Zamówienia złożone po tej dacie nie będą realizowane.
     
Upewnij się, że wszystkie dane w zamówieniu są prawidłowe. 
Zamówiony prezent nie podlega zwrotowi ani wymianie.
     
Numer bonu upoważnia do jednorazowego zamówienia. 
Nie udostępniaj go innym osobom.
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Wymiary: 
średnica: 6,20 cm
wysokość: 13,20 cm

Matematyka to królowa nauk, ale geometryczne kształty obecne są także 
w modzie oraz w światowym wzornictwie. Z niej również inspirację do 
swojej pracy czerpie projektantka Vibeke Fonnesberg Schmidt, współpra-
cująca z Normann Copenhagen, autorka lampy Bau Nature, łączącej  
w sobie ciekawą konstrukcję i formę. Lampa Bau to produkt z charak-
terem, wykonany z niezliczonej ilości kół z drzewa lipowego, który dzięki 
swojej kreatywnej kompozycji ożywa, oferując swoim użytkownikom 
niepowtarzalne doświadczenie, za każdym razem kiedy włączą światło.  
W zestawie znajduje się 4-metrowy kabel. Maksymalna moc żarówki:  
60 Watt lub 11 Watt przy żarówce energooszczędnej.

Projektant: Vibeke Fonnesberg Schmidt
Materiał: drewno

LAMPA BAU NATURE02
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Wymiary: 
wysokość: 33 cm
szerokość: 23,30 cm
długość: 47,20 cm

Etażerka Fatman to projekt Marcela Wandersa, który zainspirowany 
bogactwem barw objazdowych cyrków, postanowił stworzyć oryginalny 
wzór, przedstawiający postać klauna, z uroczym, klasycznym kołnierzem 
wokół szyi. Po rozłożeniu etażerki, powstają trzy okrągłe półmiski, na któ-
rych zmieści się wiele różnego rodzaju słodkości lub małych kanapeczek. 
Wprowadzą one atmosferę godną tradycyjnej, popołudniowej, angielskiej 
herbaty. Wykonanie z wysokiej jakości, polerowanej stali nierdzewnej 18/10 
oraz nietuzinkowa forma sprawiają, że Fatman sprawdzi się zarówno we 
wnętrzach nowoczesnych, jak i klasycznych. 
 
Projektant: Marcel Wanders
Materiał: polerowana stal nierdzewna 18/10

ETAŻERKA FATMAN01
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Wymiary: 
średnica: 22 cm
wysokość: 22 cm
pojemność: 2 l

Czajnik Il Conico został zaprojektowany przez Aldo Rossi w 1986 roku. 
Charakterystyczny styl architekta,  polegający na wykorzystaniu podsta-
wowych, geometrycznych figur sprawia, że Il Conico jest jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych wzorów Alessi. Dno czajnika przystosowane jest do 
użytkowania na każdym rodzaju kuchenek, z wyjątkiem indukcyjnych.

Czajnik nie posiada gwizdka.
Projektant: Aldo Rossi
Materiał: stal nierdzewna

Wymiary: 
szerokość: 32 cm
długość: 33 cm
wysokość: 10,50 cm

Blender zaprojektowany przez Stefano Giovannoni’ego. Jego forma nawią-
zuje do klasycznych linii retro, białe elementy na tle błyszczącej stali podkre-
ślają nowoczesny charakter. Solidny kielich wykonany jest z trwałego szkła, 
przez co stanowi wygodne i pewne naczynie do serwowania. Zaokrąglone 
linie blendera mają dodatkową zaletę - sprawiają że utrzymanie go w czysto-
ści jest niezwykle proste. Noże tnące wykonane są z trwałej stali nierdzewnej 
18/10. Podstawa blendera wykonana z tworzywa sztucznego wyposażona 
jest w schowek na kabel i gumowe stopki. Blender posiada 4 tryby pracy 
ustawiane pokrętłem - 3 poziomy szybkości obrotu noży oraz ruch pulsacyj-
ny. Pokrywka kielicha dodatkowo chowa praktyczną miarkę  
ze stali nierdzewnej.

Moc silnika: 600 Watt
Projektant: Stefano Giovannoni
Materiał: stal nierdzewna, szkło, 
tworzywo sztuczne

CZAJNIK IL CONICO0403 BLENDER SG 118



6

05 ZEGAR ŚCIENNY TIUKU

Tiuku to nowoczesny pomysł na klasyczny zegar z wahadłem. Korpus 
wykonany z lakierowanej proszkowo stali nierdzewnej składa się z propor-
cjonalnie niewielkiej tarczy i długich, smukłych nóg. Tak, jak w klasycznym 
projekcie, u dołu tarczy znajduje się wahadło, którego kształt komponuje 
się z oszczędnym charakterem całego zegara. Całości dopełniają silne 
kontrasty oparte na wyrazistych kolorach oraz czerni i bieli. Zegar może 
być swobodnie oparty o ścianę lub, dla większego bezpieczeństwa, 
przykręcony do niej.

Projektant: Ari Kanerva
Materiał: aluminium, stal

Wymiary: 
szerokość u podstawy: 31 cm
szerokość na górnej 
krawędzi: 21 cm
szerokość: 31 cm
głębokość: 7 cm
wysokość: 190 cm

Wersje kolorystyczne:

HOME & DESIGN

06 ZEGAR ŚCIENNY BLOW UP

Blow up pochodzi z popularnej kolekcji zaprojektowanej przez braci 
Campana. Tarcza zegara składa się z rozrzuconych, połączonych ze 
sobą stalowych prętów, które sprawiają wrażenie jakby były zatrzymane 
w ruchu. Całość doskonale uzupełniają kontrastujące, czerwone wska-
zówki. Zegar wręcz emanuje dynamiką. Świetnie sprawdzi się w dużych 
pomieszczeniach.

Projektant: Bracia Campana 
Materiał: stal

Wymiary:
średnica: 65 cm



ELEKTRONIKA
& GADŻETY
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07 ZEGAREK SMART HUAWEI TALKBAND B2

Zestaw słuchawkowy i smartwatch w jednym urządzeniu.

Podstawowe informacje:
Wyświetlacz: 0,73 cala, 128 x 88 pikseli. Komunikacja: Bluetooth 3.0. 
Ekran dotykowy, zegar, lokalizator telefonu. Rozmowy telefoniczne, odczyt 
wiadomości sms, powiadomienia, zarządzanie połączeniami. Śledzenie 
aktywności, 6 osiowy czujnik ruchu, monitorowanie snu, licznik kalorii, 
licznik kroków. Funkcja automatycznego odblokowania telefonu. Podwójny 
mikrofon redukujący szumy otoczenia. Głośniczek. Akumulatorek 95 mAh. 
Kompatybilny z urządzeniami z systemem Android 4.0+ oraz iOS 7.0+. 
Wodoodporny.

Materiał koperty i paska: 
tworzywo sztuczne

ELEKTRONIKA & GADŻETY

08 SMARTFON LG SPIRIT 

Funkcjonalny smartfon LG.

Podstawowe informacje:
Wyświetlacz: 4,7 cala, 16,7 mln kolorów IPS, 1280 x 720 pikseli. Procesor: 
Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, czterordzeniowy 1,2 GHz. System 
operacyjny: Android 5 Lollipop. Pamięć wbudowana: 8 GB. Aparat foto: 8 
mln pikseli. Łącza/Komunikacja: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, DLNA, 
USB, słuchawkowe. Dodatkowo: LTE, Radio FM, moduł GPS, odtwarzacz 
mp3, czytnik kart microSD.

Wymiary:
grubość: 22 mm
szerokość: 11,88 mm
długość: 242 mm
waga: 30,6 g

Wymiary:
szerokość: 133,25 mm
wysokość: 66,12 mm
grubość: 9,95 mm
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09 GRAMOFON AUDIO-TECHNICA Z USB

W pełni automatyczny gramofon idealny dla zapalonych melomanów.

Podstawowe informacje:
Napęd: paskowy
Prędkość obrotowa: 33 1/3 RPM, 45 RPM
Złącze USB
Sterowanie: automatyczne

Wymiary:
szerokość: 360 mm
wysokość: 98 mm
głębokość: 356 mm
waga: 2,98 kg

10 WIEŻA PANASONIC 

Wieża Panasonic o eleganckiej linii i płaskiej obudowie oraz funkcjach, dzięki 
którym możesz dopasować muzykę do swoich potrzeb i preferencji. Wbu-
dowane wejście USB pozwala na odtwarzanie muzyki z pamięci flash USB. 
Wejście liniowe audio umożliwia łatwe podłączanie urządzeń, takich jak 
odtwarzacze MP3, MD, Walkman i wiele innych. Posiada odtwarzacz płyt 
CD. Moc znamionowa RMS : 2 x 20 W. Radio: analogowe z pamięcią. Wy-
posażenie: akcesoria do montażu ściennego, antena FM, instrukcja obsługi 
w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot, przewód zasilający. Funkcje: 
dynamiczne wzmocnienie basów, Bluetooth, możliwość montażu na ścianie, 
NFC, Pure Direct Sound, regulacja jasności wyświetlacza, Re-Master.

Wymiary:
szerokość: 500 mm
wysokość: 205 mm
głębokość: 92 mm
waga: 2,5 kg
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11 APARAT CYFROWY NIKON COOLPIX 

Aparat cyfrowy Nikon o rozdzielczości 16 mln pikseli. 

Podstawowe informacje:
Stabilizator obrazu: optyczny + cyfrowy. Maksymalna wielkość zapisywa-
nego zdjęcia: 4608 x 3456 pikseli. Obiektyw: Zbliżenie optyczne 20 x; Zbli-
żenie cyfrowe 40 x. Ogniskowa: 25 - 500 mm. Zapis na kartach pamięci: 
SD, SDHC, SDXC. Wielkość wbudowanej pamięci: 20 MB. Funkcje dodat-
kowe: Wi-Fi, filmy w trybie slow-motion, automatyczny wybór programu 
tematycznego, technologia rozpoznawania twarzy, technologia wykrywania 
ruchu, technologia wykrywania uśmiechu, funkcja HDR, funkcja panoramy, 
funkcje poprawy jakości i edycji zdjęć, technologia NFC, FILMY FULL HD. 
Wyposażenie: akumulator litowo-jonowy EN-EL19, instrukcja obsługi  
w języku polskim, kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, pasek na rękę.

ELEKTRONIKA & GADŻETY
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URZĄDZENIE KOSMETYCZNE  
OCZYSZCZAJĄCO-PIELĘGNACYJNE

Urządzenie Luna to rewolucyjny system do oczyszczania twarzy  
z funkcją anti-aging, opóźniający proces starzenia skóry. Idealne dla cery  
normalnej i wrażliwej.

Podstawowe informacje:
Dogłębnie i delikatnie oczyszcza skórę z pozostałości brudu, tłuszczu  
i makijażu. Usuwa martwy naskórek. Dzięki zastosowaniu technologii 
pulsacji T-Sonic™ urządzenie sprawia, że skóra staje się jędrniejsza  
i bardziej promienna. Redukuje zmarszczki i linie mimiczne w trybie  
niskiej prędkości. Dodatkowo poprawia wchłanianie kremów. W trybie 
wysokiej prędkości szczoteczka oczyszcza dogłębnie i o wiele skuteczniej 
niż podczas zwykłego mycia. Posiada 8 trybów prędkości. Nie wymaga 
wymiany szczoteczki. W 100% wodoodporna.



AKCESORIA
PIŚMIENNICZE
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13
PIÓRO WIECZNE WATERMAN CARÈNE 
MORSKI BURSZTYN

Pióro wieczne Waterman Carène nawiązuje do harmonijnej i opływowej 
sylwetki najpiękniejszych jachtów świata - płynie na fali inspiracji. Jego  
wyrazisty charakter i nowoczesna stylistyka oddają hołd francuskiej 
elegancji i duchowi przygody właściwemu marce Waterman. Głębokie, 
mieniące się odcienie czerni i brązu połączono z przepychem platerowa-
nych 23-karatowym złotem wykończeń.  

Stalówka grubości F wykonana z 18-karatowego złota.

AKCESORIA PIŚMIENNICZE

14 DŁUGOPIS WATERMAN EXCEPTION SLIM

Długopis Exception Slim to cenny przedmiot pożądania stworzony przez 
markę Waterman. Wyrafinowana, nowatorska, ponadczasowa finezja zosta-
ła podkreślona zaskakującym kontrastem między szlachetnymi metalami, 
a lakierem o odcieniu głębokiej czerni lub błękitu. Wyszukana kombinacja 
najwyższej elegancji i zmysłowego czaru. Długopis wyróżnia się wyjątko-
wym, czworokątnym kształtem, posiada obrotowy mechanizm wysuwania 
wkładu. Przeznaczony dla osób poszukujących przedmiotów o wyrazistym 
charakterze.

Wersje kolorystyczne: czarny z wykończeniami w kolorze chromu (sre-
bra), czarny z wykończeniami w kolorze złotym, niebieski
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15
ZESTAW WATERMAN PERSPECTIVE 
LAKA DEKOROWANA 

Zestaw pióro wieczne i długopis z kolekcji Perspective to symbol inspiracji 
marki Waterman trendami nowoczesnej architektury, wykwintnego wzor-
nictwa i pełnego pietyzmu wykończenia. Elegancki lakier w trzech kolorach 
i gładkie wykończenia w odcieniu chromu tworzą lśniący zestaw ozdobio-
ny precyzyjnymi architektonicznymi liniami. Zestaw pióro wieczne  
i długopis jest przeznaczony dla nowoczesnych i dynamicznych osób 
ceniących klasyczne rozwiązania.

Pióro zostało wyposażone w stalówkę z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
zdobioną geometrycznym, nowoczesnym grawerem. Grubość linii: F. 
Długopis jest wyposażony w obrotowy mechanizm wysuwania wkładu.

16 ZESTAW WATERMAN EXPERT DELUXE 

Luksusowy komplet pióra kulkowego i długopisu powleczonych błyszczą-
cym lakierem w kolorze czarnym lub białym. Wykończenia, podobnie jak 
precyzyjnie zdobiona geometrycznym grawerem nasadka, są platerowane 
palladem. Charakterystycznie ukośnie ścięta korona nasadki podkreśla dy-
namiczną linię produktów z kolekcji Waterman Expert. Wyjątkowy zestaw 
dla osób ceniących szlachetną formę, precyzję i szyk. 

Pióro kulkowe wyróżnia się szerokim korpusem i wyposażone jest  
w standardowy wkład do pióra kulkowego.
Długopis posiada obrotowy system wysuwania wkładu.

Wersje kolorystyczne:
Wersje kolorystyczne:
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17
ZESTAW WATERMAN PERSPECTIVE  
OMBRES & LUMIERES 

Zestaw pióro wieczne i pióro kulkowe wyróżniający się korpusem ze 
szczotkowanej stali i platerowanymi złotem wykończeniami. Elegancki  
i wytworny zaokrąglony kształt uwiedzie zarówno kobiety, jak i mężczyzn. 
Jedyna w swoim rodzaju, oryginalna ścięta korona nasadki podkreśla  
elegancki, a zarazem światowy charakter kolekcji.

Stalówka typu F pióra wiecznego wykonana ze stali nierdzewnej najwyż-
szej jakości gwarantuje niezrównany komfort pisania.
Pióro kulkowe jest wyposażone w standardowy wkład.

AKCESORIA PIŚMIENNICZE
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Komplet akcesoriów piśmienniczych firmy Waterman składający się  
z pióra wiecznego i długopisu. Kolekcja Perspective oddaje poczucie sma-
ku i estetyki, charakterystyczne dla francuskiego dziedzictwa Waterman. 
Elegancki czarno-biały design kolekcji czerpie inspirację z hipnotyzujących 
świateł Paryża w nocy i dumnie wyraża ponadczasowy paryski szyk. 

Pióro zostało wyposażone w stalówkę o rozmiarze F wykonaną z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej zdobioną geometrycznym, nowoczesnym gra-
werem. Wszystkie wykończenia na piórze czyli klips, pierścienie i część 
przednia są pokryte palladem. 

Długopis o smukłym, cylindrycznym kształcie, wyposażony w obrotowy 
mechanizm wysuwania wkładu, posiada unikalne dynamicznie dekorowa-
ne wykończenia.

ZESTAW WATERMAN EXPERT STALOWY

Wersje kolorystyczne: stalowy z wykończeniami w kolorze złotym,  
stalowy z wykończeniami w kolorze chromu (srebra)



AKCESORIA
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Wersje kolorystyczne: 
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19 KOMPLET WALIZEK NA KÓŁKACH

Komplet niezawodnych walizek z kolekcji Summer Line, wykonanych  
z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS. Porowata powierzchnia sprawia, 
że są bardziej odporne na zarysowania. Wyposażone zostały w cztery 
trwałe obrotowe kółka, dwustopniowy, wysuwany uchwyt oraz gumową 
rączkę ułatwiającą przenoszenie bagażu. Ponadto posiadają zabezpie-
czenie w postaci zamka szyfrowego. Wewnątrz znajduje się komora z 
elastycznymi pasami zabezpieczającymi ubrania przed przemieszczaniem, 
komora zamykana na suwak oraz kieszeń z siatki zamykana na suwak.
 
W skład kompletu wchodzą: 
mała walizka 20’’ (wymiary: 55 x 38 x 20 cm; waga: 2,6 kg)
średnia walizka 24’’ (wymiary: 69 x 48 x 26 cm; waga: 3,6 kg)
duża walizka 28’’ (wymiary: 79 x 55 x 28 cm; waga: 4,3 kg)
   

AKCESORIA PODRÓŻNE

20 TORBA NA KÓŁKACH CITYVIBE

Praktyczna torba na komputer i nie tylko. Doskonale sprawdza się  
w podróży. Metalowe elementy wykończenia dodatkowo podkreślają es-
tetykę i wysoką jakość wykonania. Torba posiada jeden dolny i dwa górne 
uchwyty, wbudowane w usztywnioną część dolną, ułatwiające podnosze-
nie oraz jednostopniową rączkę teleskopową o podwójnym stelażu dla 
ułatwienia obsługi i komfortu podróżowania. Torba została wyposażona  
w zamek TSA, 2 kółka i sporą liczbę kieszeni zewnętrznych i wewnętrz-
nych na różnego rodzaju przedmioty.

Materiał: nylon Wymiary: 
szerokość: 44,5 cm
wysokość: 38 cm
głębokość: 23 cm
pojemność: 23 l
waga: 3 kgWersje kolorystyczne: 



Wersje kolorystyczne: 

Integra łączy w sobie klasyczny, ponadczasowy styl z trwałym materia-
łem i bogatymi detalami. Podwójna konstrukcja komory gwarantuje dużą 
stabilność i łatwe pakowanie. Wewnątrz znajduje się kieszeń na komputer, 
tablet i telefon. Górny uchwyt ułatwia noszenie.  Z przodu torba posiada 
zasuwaną, zewnętrzną kieszeń do przechowywania rzeczy osobistych. 
Istnieje możliwość rozszerzenia objętości. Do torby dołączony jest odcze-
piany pas na ramię. Jej wymiary dostosowane są do zaleceń IATA - może 
zostać zabrana na pokład samolotu jako bagaż podręczny.

Materiał: poliester 600 denier
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21 TECZKA INTEGRA

Wymiary: 
szerokość: 45 cm
wysokość: 33 cm
głębokość: 19 cm
pojemność: 27 - 33 l
waga: 1,3 kg

22 TECZKA

Lekka teczka combi z serii S-OULITE wykonana z naturalnej skóry bydlę-
cej. Idealna do pracy. Wszystkie użyte materiały zostały dobrane tak, aby 
zapewnić jej lekkość oraz zmaksymalizować przestrzeń i organizację  
z dbałością o szczegóły. Nadaje się do przenoszenia laptopa o wymiarach 
37 x 27 x 4 cm.

Wymiary: 
szerokość: 42 cm
wysokość: 31 cm
głębokość: 13 cm
pojemność: 14 l
waga: 1,1 kg

Materiał: naturalna skóra bydlęca + nylon

Wersje kolorystyczne:



Wersje kolorystyczne: 

18 AKCESORIA PODRÓŻNE

23 WALIZKA LUMO

Miękka walizka dla każdego, kto ceni sobie komfort w podróży. Na 
zewnątrz posiada rączki (góra, spód i bok), wielokierunkowe kółka, kieszeń  
z przodu i podwójny stelaż. Wewnątrz znajdują się dwie komory: dolna  
z pasami i zamykaną na suwak kieszenią boczną oraz górna z zasuwaną 
przekładką. Walizka wyposażona jest w zintegrowany 3-cyfrowy zamek 
szyfrowy z funkcją TSA.   

Model: Spinner (4 koła)
Materiał wierzchni: 600 denierowy 
poliester x 450 denierowy 
poliester dobby

Wymiary: 
szerokość: 47 cm
wysokość: 69 cm
głębokość: 27 cm 
(możliwość rozszerzenia 
do 30 cm)
pojemność: 75,5 - 80 l
waga: 2,9 kg

24 WALIZKA X-PRESSION+

Walizka X-Pression+ to idealna propozycja dla osób często podróżują-
cych. Mocna, trwała i bardzo wygodna w użyciu.  Innowacyjna, solidna 
konstrukcja ramy utrzymuje walizkę w idealnym stanie bez względu na to, 
co napotka na swojej drodze. Na zewnątrz posiada uchwyty umożliwiające 
komfortowe noszenie, wygodną rączkę teleskopową, 2 kółka oraz zasu-
wane kieszenie. Wyposażona jest w zamek TSA. W środku znajdują się 
komora z pasami i zamykaną na suwak kieszenią, wodoodporna zasuwa-
na kieszonka, worek na obuwie i zabrudzoną odzież ułatwiający oddziele-
nie rzeczy do prania od pozostałej garderoby oraz kieszeń na koszulę.

Materiał: poliamid, poliester Wymiary: 
szerokość: 40 cm
wysokość: 55 cm
głębokość: 20 cm (możliwość  
rozszerzenia do 23 cm)
pojemność: 41-46,5 l
waga: 2,7 kg
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25 TOREBKA DAMSKA KLASYCZNA

Duża elegancka torebka damska wykonana z najwyższej jakości licowej 
skóry bydlęcej w kolorze brązowym. Posiada klasyczny, biznesowy, pudeł-
kowy fason. Jednokomorowa, zamykana na suwak. Wewnątrz znajduje 
się dodatkowo zasuwana kieszeń i dwie kieszonki otwarte. Spód torebki 
został wzmocniony metalowymi stopkami. 

Elementy metalowe w kolorze niklu.

Wymiary: 
szerokość: 35 cm
wysokość: 30 cm
głębokość: 11 cm
regulowany pasek: do 125 cm

GALANTERIA SKÓRZANA

26 TOREBKA DAMSKA 

Duża casualowa torebka damska w brązowym kolorze. Model reprezentu-
jący niewychodzącą z mody klasykę idącą w parze z prostą formą  
i wszechstronnym charakterem, idealnym do codziennych stylizacji.  
Wykonana z wysokogatunkowej licowej skóry bydlęcej. Jednokomorowa, 
zamykana na suwak. Wewnątrz znajduje się jedna zasuwana kieszeń  
i dwie kieszenie otwarte. W przedniej części posiada dodatkowo dwie 
pionowe kieszenie zamykane na suwak. Można ją nosić zarówno w dłoni, 
jak i na ramieniu. Dla kobiet poszukujących naturalności w połączeniu  
z wyrazistością stylu. Elementy metalowe w kolorze jasnego złota.

Wymiary: 
szerokość: 43 cm
wysokość: 39 cm
głębokość : 14 cm
wysokość rączek: 14 cm
regulowany pasek: do 53 cm
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27 TECZKA DAMSKA 

Duża elegancka teczka damska na laptopa lub dokumenty. Wykonana  
z najwyższej jakości licowej skóry bydlęcej. Jednokomorowa, zamykana 
na dwubiegunowy suwak. Wewnątrz znajduje się przegroda dzieląca ko-
morę na dwie części oraz jedna dodatkowa kieszeń na dokumenty i dwie 
małe kieszonki otwarte. Spód teczki wzmocniono metalowymi stopkami. 
Elementy metalowe w kolorze niklu.

Wymiary: 
szerokość: 39 cm
wysokość: 30 cm
głębokość: 7 cm
regulowany pasek: do 128 cm

28 TECZKA MĘSKA KLASYCZNA

Klasyczna teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej w kolorze 
czarnym. Posiada dwie komory główne. Wewnątrz znajdują się dodatkowa 
kieszeń zamykana na suwak mieszcząca dokumenty A4, przegródka na 
telefon, dwa miejsca na długopisy, kieszeń na drobiazgi oraz jedna zasu-
wana kieszeń z tyłu teczki na dokumenty A4.

Wymiary: 
szerokość: 41 cm
wysokość: 31 cm
głębokość: 9 cm
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29 TECZKA MĘSKA BRĄZOWA

Teczka męska wykonana z miękkiej, mięsistej skóry bydlęcej  
w kolorze brązowym. Dwukomorowa, każda z komór zamykana na  
suwak. Wewnątrz pierwszej komory, na bocznej ściance znajdują się dwie 
duże, zasuwane kieszenie. Druga komora posiada miejsce na laptopa 15” 
zapinane na rzep. Z przodu umieszczone są dwie kieszenie zamykane 
na suwak. Dodatkowo trzy przegródki na długopisy, pięć miejsc na karty 
kredytowe oraz jedna kieszonka otwarta. Z tyłu uchwyt mocujący do wy-
suwanej, teleskopowej rączki w bagażu. Elementy metalowe matowe  
w kolorze niklu.

Wymiary: 
szerokość: 45 cm
wysokość: 31,5 cm
głębokość: 15,5 cm
wysokość rączki: 11 cm
dopinany, regulowany pasek: do 140 cm

30 TECZKA MĘSKA

Teczka męska o miejskim, casualowym charakterze. Wykonana z wysokiej 
jakości groszkowanej, licowej skóry bydlęcej z widocznymi jarzmowa-
niami, w kolorze czarnym. Jednokomorowa zamykana na dwubiegowy 
suwak. Wewnątrz komory na jednej ścianie znajdują się kieszeń zamykana 
na suwak, trzy miejsca na długopisy i jedna kieszeń otwarta. Na drugiej 
ścianie jedna kieszeń na laptopa 15’’, zabezpieczona paskiem z zapięciem 
na rzep. Z przodu dwie kieszenie naszywane, zamykane na zamek. Z tyłu 
duża kieszeń zamykana na suwak. Teczka posiada wygodny, odpinany 
regulowany skórzano-poliestrowy pasek pozwalający na jej noszenie na 
ramieniu lub w wersji cross body.

Wymiary: 
szerokość: 41 cm
wysokość: 33 cm
głębokość: 14 cm
długość rączek: 13 cm
regulowany pasek: do 150 cm

GALANTERIA SKÓRZANA
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Wymiary: 
szerokość: 41 cm
wysokość: 33 cm
głębokość: 14 cm
długość rączek: 13 cm
regulowany pasek: do 150 cm



31 32BRANSOLETA SREBRNA POZŁACANA Z CYRKONIAMI

Wyjątkowa, efektowna bransoleta wykonana ze srebra rodowanego, 
pozłacanego oraz cyrkonii. Można w niej dojrzeć lodowy chłód, cudowną 
gładkość i przyjemną miękkość jubilerskiej materii. Kruszec dominuje tu 
nad formą, nie odbierając jej jednak istotnej roli – opowiadania o niewzru-
szonej czystości i pięknie… 

Kolekcja: Argento
Materiał: cyrkonia, 
srebro rodowane, 
srebro pozłacane (próba: 925)

Wymiary:
rozmiar: 19 cm

ZŁOTA BRANSOLETA 

Niezwykła, zwracająca uwagę prostotą formy, bransoleta ze złota. Pre-
zentuje się zjawiskowo i jest oryginalnym dodatkiem do każdej kreacji. 
Ponadczasowa złota klasyka, która urzeka subtelną elegancją.

Materiał: żółte złoto rodowane (próba: 333)

24 BIŻUTERIA
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33 34ZŁOTY NASZYJNIK

Czarujący lekkością i autentycznym wdziękiem naszyjnik, zwieńczony 
intrygującymi złotymi zawieszkami w różnych kształtach. Zachwyca subtel-
nością. Idealny do stylizacji wieczorowych, jak i casualowych. 

Kolekcja: Magic Moments
Materiał: żółte złoto (próba: 585)

Wymiary:
rozmiar: 40-42 cm 
długość elementu: 10 mm 
szerokość elementu: 9 mm 
średnica: 
- kółko ażurowe: 10 mm 
- kółko pełne: 8 mm

TRZY KOLORY ZŁOTA - KOMPLET 
ZAWIESZKA I KOLCZYKI

Oryginalny komplet biżuterii składający się z zawieszki i kolczyków. Stano-
wi niezwykłe połączenie złota w trzech kolorach oraz cyrkonii, które nadają 
kruszcowi wyjątkowego blasku. 

Komplet bez łańcuszka
Materiał: cyrkonie oraz żółte, 
białe i różowe złoto (próba: 333)

Wymiary:
długość zawieszki: 20 mm 
szerokość zawieszki: 17 mm 
szerokość kolczyka: 15 mm
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35
KOMPLET ZŁOTA ZAWIESZKA I KOLCZYKI 
Z CYRKONIAMI

Zachwycające złote kolczyki i zawieszka to komplet, który śmiało można 
nazwać esencją kobiecości. Dzięki ciekawej formie pomoże zrobić wyjąt-
kowe wrażenie, doda charakteru i elegancji, a lśniące cyrkonie cudownie 
podkreślą urodę.

Komplet bez łańcuszka
Materiał: cyrkonia, 
żółte złoto rodowane (próba: 333)

BIŻUTERIA

36 ZŁOTE SPIRALE - KOMPLET ZAWIESZKA I KOLCZYKI 

Zachwycający oryginalnością formy i mistrzostwem wykonania komplet 
biżuterii składający się z zawieszki i kolczyków. Połączenie szlachetności 
złota i olśniewającego blasku cyrkonii. Idealny dla kobiety świadomej swo-
jego stylu, która lubi robić niezapomniane wrażenie.

Komplet bez łańcuszka
Materiał: cyrkonia, 
żółte złoto rodowane (próba: 333)

Wymiary:
długość zawieszki: 19 mm 
szerokość zawieszki: 11 mm 
długość kolczyka: 15 mm 
szerokość kolczyka: 11 mm

Wymiary:
długość zawieszki: 21 mm 
długość kolczyka: 20 mm
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37 38ZEGAREK DAMSKI ELIXA CERAMICA

Zegarek Elixa to kwintesencja kobiecości. Bardziej niż z tradycyjnymi  
czasomierzami, kojarzy się z modną bransoletą. Będzie znakomitym  
uzupełnieniem zarówno wieczorowej sukni, służbowego outfitu czy też  
niezobowiązującej stylizacji w klimacie casual. Dedykowany kobietom, 
które cenią stylowe, niebanalne dodatki. Zegarek cechuje bardzo  
wysoka jakość materiałów i wykonania.

Kolekcja: Ceramica
Mechanizm: kwarcowy
Materiał: stal, ceramika, kamienie
Rodzaj szkła: szafirowe
Wodoszczelność: 50 m

Wymiary koperty: 38 mm

ZEGAREK DAMSKI BERGSTERN HARMONY

Klasyczny zegarek damski wsparty świeżą inspiracją. Na uporządkowaną  
i doskonale spójną całość składa się tu tradycyjny kształt oraz nowocze-
sny, ascetyczny detal – to właśnie on określa naturę Kolekcji Harmony. 
Klarowność formy przywodzi na myśl czystość alpejskiego nieba. 

Kolekcja: Harmony
Mechanizm: kwarcowy
Kaliber: Ronda 762
Funkcje dodatkowe: wskazówkowy
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: mineralne
Pasek/bransoleta: bransoleta stalowa
Wodoszczelność: 30 m

Wymiary koperty: 28 mm

28 BIŻUTERIA & ZEGARKI

Wersje kolorystyczne: 
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39 40ZEGAREK DAMSKI BRILLIANCE

Zegarek dedykowany kobiecie inteligentnej, wiedzącej czego chce  
i świadomej siebie. Jest gustownym uzupełnieniem jej wizerunku. Rolę 
swą spełnia błyskotliwie i elegancko, ale z mile widzianą powściągliwością. 
Prezentuje się nieostentacyjnie, co stanowi o jego sile. Sprawdzi się w każ-
dej sytuacji. Koperta zegarka Brilliance jest dyskretnie biżuteryjna i płynnie 
przechodzi w bransoletę.

Kolekcja: Brilliance
Mechanizm: kwarcowy
Kaliber: RONDA 763
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: mineralne
Pasek/bransoleta: bransoleta stalowa
Wodoszczelność: 30 m

Wymiary koperty: 27 mm

ZEGAREK MĘSKI BERGSTERN ACTIVE

Pełen siły i charakteru zegarek męski. Reprezentuje styl życia, w którym 
stawka jest wysoka, a półśrodki nie wchodzą w grę. Niezłomne usposo-
bienie wyraża tu każdy element – dumna sylwetka, mocno zaakcentowane 
indeksy, masywne wskazówki. Wrażenie niepowstrzymanego dynamizmu 
podkreślone jest kontrastującymi akcentami w jaskrawych barwach. Zde-
cydowanemu wizerunkowi nie ustępują parametry techniczne, typowe dla 
markowych zegarków segmentu sportowego.

Kolekcja: Active
Mechanizm: kwarcowy
Kaliber: RONDA 515
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: mineralne
Pasek/bransoleta: pasek kauczukowy
Wodoszczelność: 100 m

Wymiary koperty: 44,5 mm

Wersje kolorystyczne: 
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41 ZEGAREK MĘSKI AZTORIN CLASSIC

Klasyka w najlepszym wydaniu połączona z odrobiną ekstrawagancji. 
Zachwyca niewymuszoną elegancją i jednymi z najwyższych parametrów 
technicznych w swojej klasie. Filozofią i wzornictwem doskonale wpisuje 
się w styl życia współczesnego mężczyzny. Ma charakter, jest wyrazisty, 
dynamiczny, a przy tym niepozbawiony szyku i naturalnej klasy.

Kolekcja: Classic
Mechanizm: kwarcowy
Funkcje dodatkowe: 
chronograf, datownik, sekundnik
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: szafirowe
Pasek/bransoleta: pasek skórzany
Wodoszczelność: 50 m

BIŻUTERIA & ZEGARKI

42 ZEGAREK MĘSKI AZTORIN CASUAL

Oryginalny design, wyrazista stylistyka, niebanalne połączenia kolorystycz-
ne i jedne z najwyższych parametrów technicznych w swojej klasie. Aztorin 
Casual to idealny towarzysz nieformalnych spotkań.

Kolekcja: Casual
Mechanizm: kwarcowy
Kaliber: Miyota OS10
Funkcje dodatkowe: 
chronograf, datownik, sekundnik, tachymetr
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: szafirowe
Pasek/bransoleta: pasek skórzany
Wodoszczelność: 100 m

Wymiary koperty: 44,5 mm

Wymiary koperty: 42 mm



Wymiary koperty: 44,5 mm

WINA
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La Spinetta produkuje wino w Piemoncie i Toskanii od 1977 roku. Obecnie 
jest to jeden z najbardziej znanych i cenionych producentów win we Wło-
szech. W samym winie wyczuwalna jest egzotyczna moc i siła. Dominuje 
zapach suszonych kwiatów, który doskonale miesza się z aromatem ziemi, 
przypraw i jagód. Wino posiada idealnie skoncentrowaną kwasowość  
i zrównoważoną taninę. 

Wino czerwone, wytrawne. 
Pochodzenie: Włochy, Piemont
Szczep: Nebbiolo (100%)
Temperatura podawania: 18°C 
Pojemność: 0,75 l. Rocznik: 2011 

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.

WINA

44LA SPINETTA BAROLO CAMPE

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach,  
a dostarczone butelki win mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.

Apelacja: DOCG Barolo.
Wino spokojne, jakościowe.

Zestaw trzech wyselekcjonowanych win czerwonych:
Antinori Pian delle Vigne Brunello di Montalcino D.O.C.G. Czerwone 
| Wytrawne | Włochy | 2010. Apelacja: DOCG Brunello di Montalcino; 
Szczep: Sangiovese (100%). Wino spokojne, jakościowe

Chateau Belgrave G.C.C. Haut-Medoc A.O.C. Czerwone | Wytrawne | 
Francja | 2011. Apelacja: AOC Haut Medoc; Szczep: Cabernet Sauvignon 
(60%), Merlot (35%), Cabernet Franc (5%). Wino spokojne, jakościowe

Gratavinum GV5 Priorat D.O.C. Czerwone | Wytrawne | Hiszpania | 2008. 
Apelacja: DOC Priorat; Szczep: Carignan, Black Grenache, Syrah,  
Cabernet Sauvignon. Wino spokojne, jakościowe

ZESTAW WIN CZERWONYCH
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45 ZESTAW WIN WŁOSKICH

Zestaw trzech wyselekcjonowanych win włoskich:

46 ZESTAW WIN PORTUGALSKICH

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach,  
a dostarczone butelki win mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach,  
a dostarczone butelki win mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.

Antinori Guado Al Tasso Bolgheri Superiore D.O.C. Czerwone | 
Wytrawne | Włochy | 2008. Apelacja: DOC Bolgheri Superiore; Szczep: 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. Wino spokojne, 
jakościowe
 
Mauro Molino Gallinotto Barolo D.O.C.G. Czerwone | Wytrawne | 
Włochy | 2013. Apelacja: DOCG Barolo; Szczep: Nebbiolo (100%). Wino 
spokojne, jakościowe 

La Spinetta PIN. Czerwone | Wytrawne | Włochy | 2011. Apelacja: DOC 
Monferrato Rosso; Szczep: Nebbiolo (65%), Barbera (35%). Wino spokoj-
ne, jakościowe

Zestaw trzech wyselekcjonowanych win portugalskich:
Graham’s 20 Years Old Tawny Port. Czerwone | Słodkie | Portugalia. Ape-
lacja: Porto; Szczep: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinta 
Barroca, Tinta Cao. Wino wzmacniane, jakościowe 

Osborne 20 Years Old Port. Czerwone | Słodkie | Portugalia. Apelacja: DO 
Vinho do Porto; Szczep: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca, Tinta Cao. Wino wzmacniane, jakościowe
 
Cossart Gordon Madeira 10 YO Bual Medium Rich. Białe | Półsłodkie | 
Portugalia. Apelacja: Madeira; Szczep: Beual. Wino wzmacniane,  
jakościowe
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Zestaw sześciu wyselekcjonowanych win białych:
Nicolas Feuillatte Grand Reserve Brut Champagne. Francja. Apelacja: AOC 
Champagne; Szczep: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Wino wytrawne, 
musujące, jakościowe
Jean De La Fontaine Millesime Champagne Brut.Francja. Apelacja: AOC 
Champagne; Szczep: Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Wino wytrawne, 
musujące, jakościowe 
Castellblanch Dos Lustros Reserva Cava Metode Tradicional. Hiszpania.
Apelacja: DO Cava; Szczep: Macabeo (40%), Parellada (40%), Xarello (20%). 
Wino wytrawne, musujące, jakościowe
Reichsgraf Von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Kabinett Feinherb.  
Niemcy. Apelacja: QmP; Szczep: Riesling (100%). Wino wytrawne, spokojne, 
jakościowe
La Spinetta Langhe Bianco, Włochy. Apelacja: DOC Langhe; Szczep: Sauvi-
gnon Blanc (100%). Wino wytrawne, spokojne, jakościowe. Rocznik 2011
Hugel Gewürztraminer Jubilee Alsace A.O.C. Francja. Apelacja: AOC Alsace; 
Szczep: Gewürztraminer (100%). Wino wytrawne, spokojne, jakościowe. 
Rocznik 2009

WINA

48 ZESTAW WYTRAWNYCH WIN CZERWONYCHZESTAW WIN BIAŁYCH

Zestaw sześciu wyselekcjonowanych czerwonych win wytrawnych:
Tollo Cagiolo Montepulciano D’Abruzzo D.O.C. Włochy. Apelacja: DOC 
Montepulciano d’Abruzzo; Szczep: Montepulciano d’Abruzzo (100%). Wino 
spokojne, jakościowe. Rocznik 2011
Villa Cafaggio Riserva Chianti Classico D.O.C.G. Włochy. Apelacja: DOCG 
Chianti Classico; Szczep: Sangiovese (100%). Wino spokojne, jakościowe. 
Rocznik 2011
Chateau La Garde Pessac-Leognan A.O.C. Francja. Apelacja: AOC Pessac-
-Leognan; Szczep: Cabernet Sauvignon (60%), Merlot (40%). Wino spokojne, 
jakościowe. Rocznik 2012
Chateau Franc Pipeau Saint-Emilion Grand Cru A.O.C. Francja. Apelacja: 
AOC Saint-Emilion Grand Cru; Szczep: Merlot (65%), Cabernet Franc (30%), 
Cabernet Sauvignon (5%). Wino spokojne, jakościowe. Rocznik 2012
2 Pi R. Hiszpania. Apelacja: DOC Priorat; Szczep: Grenache, Carignan, Caber-
net Sauvignon, Syrah. Wino spokojne, jakościowe. Rocznik 2013
Montecillo Gran Reserva Rioja D.O.C. Hiszpania. Apelacja: DOC Rioja; 
Szczep: Tempranillo (100%). Wino spokojne, jakościowe. Rocznik 2007.
spokojne, jakościowe

Zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają wina w wybranych rocznikach, 
a dostarczone butelki win mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciach.



WYCIĄG Z REGULAMINU

Jak zamówić Prezent z Katalogu Lifestyle? Nic prostszego!
Jeśli otrzymałeś podarunek od swojego Prezentodawcy w postaci Bonu wystarczy że:

1) Wybierzesz Prezent z Katalogu, który otrzymałeś wraz z Bonem.

2) Złożysz zamówienie:

• drogą mailową na adres: info@prezentokracja.pl albo
• na stronie www.prezentokracja.pl

Pamiętaj, aby przy zamówieniu wskazać dokładnie nazwę i katalogowy numer Prezentu oraz numer nadrukowany na Twoim Bonie. Podaj również swoje 
imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres na terenie Polski, na który chcesz, aby został dostarczony Prezent. 

3) Wybrany Prezent zostanie dostarczony na wskazany przez Ciebie adres najpóźniej w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.

Pomimo dołożenia najwyższych starań, z przyczyn od nas niezależnych, może dojść do sytuacji w której wybrany przez Ciebie Prezent będzie niedostępny. 
W takim wypadku skontaktujemy się z Tobą i, jeśli żaden z innych Prezentów z Katalogu nie będzie Ci odpowiadał, zaoferujemy Ci od tego samego dostawcy 
inny Prezent, o wartości nie niższej niż wartość Prezentu pierwotnego, o tej samej funkcjonalności i zbliżonej estetyce.

Pamiętaj!

• Zamówienie trzeba złożyć najpóźniej do dnia wskazanego na Bonie! Zamówienia złożone po tej dacie nie będą realizowane.
• To numer Twojego Bonu uprawnia do zamówienia Prezentu. Nie udostępniaj go osobom niepożądanym. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli ktoś inny 
   wykorzysta Twój Bon.
• Po prawidłowym złożeniu zamówienia numer Bonu uważa się za wykorzystany. Zamówione Prezenty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
• W razie nieodebrania Prezentu dostarczonego na adres wskazany w zamówieniu, wstrzymamy się z jego ponownym przesłaniem do czasu pokrycia 
   kosztów ponownej dostawy.
• Jeśli dostarczenie Prezentu opóźnia się, skontaktuj się z nami! Jeżeli powstaną jakiekolwiek przeszkody w dostawie Prezentu, poinformujemy Cię o tym 
   bezzwłocznie.
• Przy dostarczeniu Prezentu sprawdź przy kurierze czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie. Przyjęcie Prezentu stanowi przyznanie, 
     że dostawa została wykonana prawidłowo, a Prezent jest wolny od wad.



Reklamacje

Chcemy, abyś był zadowolony ze swoich Prezentów i cieszył się nimi jak najdłużej, dlatego też:

• W dniu dostawy sprawdź czy Prezent jest zgodny z opisem w Katalogu i nie posiada widocznych wad. Jeśli okaże się, iż nie posiada cech wskazanych 
   w Katalogu lub nie funkcjonuje jak powinien, zgłoś to od razu tego samego dnia.
• Wady Prezentu których nie można było wykryć w dniu dostawy, a które ujawniły się w ciągu roku, zgłoś najpóźniej do 3 dni od daty ich ujawnienia.
• Pamiętaj, że zgłaszanie wad z naruszeniem powyższych terminów wyłącza możliwość reklamacji.
• Twoje zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpoznane nie później niż w ciągu 21 dni. Brak reakcji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.
• W razie stwierdzenia wadliwości Prezentu, zostanie on naprawiony, a jeżeli dokonanie naprawy nie jest możliwe w terminie 21 dni, zostanie wymieniony 
   na nowy lub w zamian zostanie doręczony inny Prezent o zbliżonej wartości.
• Prezent wadliwy musisz przesłać na swój koszt, ale już naprawiony lub wymieniony Prezent prześlemy sami.
• Pamiętaj, że kupującym Prezent jest Twój Prezentodawca, dlatego nie stosuje się przepisów prawa dotyczących zakupów dokonywanych przez konsumentów.

Prezenty winne

Produkty alkoholowe znajdujące się w Katalogu sprzedawane i dostarczane są Państwu przez:
Winezja.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, posiadającą ważną koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przyjmując Bony zobowiązują się Państwo do nieudostępniania ich osobom niepełnoletnim.
Zamówienia obejmujące Prezenty alkoholowe składane przez osoby niepełnoletnie nie będą realizowane.
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