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Oferta ważna od 6.04 do 18.04.2021 roku

kupuj online
lub przez
telefon

1998 zł
zestaw

Zestaw mebli Santorin
5059340125008
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 173 x 74 x 70 cm
fotel wym. 64,5 x 74 x 70 cm
stolik wym. 122 x 67,5 cm
aluminium, beż

Start sezonu!
948 zł
29,98 zł
Nawóz
do trawników 15 kg

Kosiarka spalinowa
MacAllister 550E
5059340124506
z napędem 2,1 kW, kosz 60 l
możliwość przechowywania
w pionie

5902341006350
2,00 zł /kg

Więcej inspiracji znajdziesz
orama.pl
w katalogu Ogrody 2021 na cast

Gwarantują
błogi relaks

mega
okazja!
poduszki
w zestawie
wygodne
siedzisko

79,98 zł
Fotel Dallas

99,98 zł

3663602936138
wym. 87 x 55,9 x 54,9 cm
rama stalowa
kolor szary

Grill węglowy
4000810111329
śr. rusztu 40 cm, wys. 70 cm

298 zł
Stół Dallas
3663602936121
wym. 150 x 90 cm
metal, szkło hartowane
kolor szary

648 zł

598 zł

Fotel wiszący

Grill gazowy Tarhar

5900410755192
wym. 95 x 83 cm
wys. 194 cm

5036581092092
ruszt stalowy
wym. rusztu 62 x 40 cm
wys. grilla 111 cm

898 zł
zestaw

298 zł

138 zł

Zestaw tarasowy
Salemo
8711245145297
w zestawie
stół, sofa, 2 fotele

Grill gazowy Mygar
3663602496618
ruszt stalowy
wym. rusztu 50 x 36 cm
wys. grilla 98 cm

Grill węglowy Barren
3663602706687
śr. rusztu 60 cm, wys. grilla 42 cm

o akcesoriach
do grilla

duża
składana
półka
112 x 59 cm

228 zł
lat

Fotel Coline
5059340125053
wym. 79 x 57 x 63 cm
kolor czarny

Stół rozsuwany Morlaix

wa

g

3663602723165
wym. 180/268 x 100 x 75 cm
aluminium, czarny i naturalny

Stół
rozkładany

198 zł

do 268 cm

Grill węglowy Russel
3663602706700
śr. rusztu 54 cm, wys. grilla 97 cm

2

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

front ze stali
nierdzewnej

ra n c

j

i

1698 zł

1398 zł
Grill gazowy Owsley 3.0
5059340137858
ruszt żeliwny, wym. rusztu 60 x 44 cm
wys. grilla 118 cm, wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

3

mega

mega

24,98 zł

okazja!

okazja!

Cyprysik Lawsona
Columnaris
80-100 cm

100-120 cm

5059340163185

2298 zł
Kosiarka samojezdna S300i 20 V
6924328319962
funkcja mulczowania
w zestawie akumulator, ładowarka (0,5 A)
sterowanie za pomocą aplikacji kompatybilnej
z Android i iOS

34,98 zł

ukorzeniona

4498 zł

Traktor MTF Mountfield
8008984835894
silnik Mountfield ST 350, poj. skokowa silnika 352 cm³
moc znamionowa 6,5 kW, 7 stopni regulacji koszenia
szer. koszenia 98 cm

Cyprysik Lawsona
Ivonne 80-100 cm

gęsty
stożkowy
pokrój

5059340163208

44,98 zł

148 zł

Więcej inspiracji znajdziesz
w katalogu Ogrody 2021
na castorama.pl

Thuja King of Brabant

498 zł

Kosiarka elektryczna
3663602939337
moc znamionowa 1000 W
poj. kosza 27 l

Kosiarka akumulatorowa
5059340145303
napięcie 18 V
poj. kosza 30 l
w zestawie ładowarka
i akumulator

5059340163130

wysoka
wydajność

32 cm

32 cm

możliwość
przechowywania
w pionie
elektryczny
rozruch InStart

9,48 zł

15,98 zł

Kora sosnowa
80 l
5908283319022
0,12 zł /l

4

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

118 zł

Nawóz do tui i cyprysów 1,2 kg

Nawóz do iglaków 100 dni 10 kg

5902341002963
zapewnia intensywne wybarwienie
łusek żywotników i cyprysików
13,32 zł /kg

5907487100696
ogranicza możliwość przenawożenia
11,80 zł /kg

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

548 zł
Kosiarka spalinowa
5059340124551
poj. skokowa silnika 99 cm³
moc znamionowa 1,2 kW, szer. koszenia 40 cm

kupuj online
lub przez telefon

1198 zł
Kosiarka spalinowa
z napędem 475iS
5059340051352
silnik spalinowy
Briggs & Stratton 475iS
poj. kosza 60 l
moc znamionowa 2,073 kW

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

46 cm

dostawa
do Paczkomatu® InPost

5

mega

mega

okazja!

okazja!
1

6,98 zł/szt.
Płyta tarasowa płukana
5901796632480, kolor grafit
5901796606054, kolor szary
wym. 35 x 35 cm, gr. 5 cm

16,98 zł

89,98 zł

5059340205090
wym. 24 x 120 x 2400 cm

34,98 zł

Płot Blooma Arve
3663602433095
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm

5412298385519, wym. 153 x 250 cm, oczko 20 x 7,5 cm, ocynkowany

2 Podmurówka betonowa

2

3663602233077, kolor szary
3663602233084, kolor czerwony
3663602233091, kolor grafitowy
gr. 4 cm

5905197140131, kolor brązowy
5905197240138, kolor terakota
wym. 240 x 15 cm
struktura drewna

Płot prosty
z kratką

5901874920553, wys. 20 cm, szer. 249 cm x 5,5 cm

39,98 zł

Kostka Nostalite 4 cm

Palisada plastikowa

198 zł

32,98 zł /m2
32,98 zł /m2

system ogrodzeń
malowany proszkowo

94,98 zł

3663602942528
wym. 180 x 180 cm
rama 40 x 60 mm
kolor brązowy
impregnowany
ciśnieniowo

Przęsło Rodos 2

39,98 zł/m

188 zł

74,98 zł

158 zł

Płot panelowy
wenecki

Impregnat Vidaron
4,5 l + 11%

Impregnat Drewnochron
Extra 11 l

5059340046303
wym. 180 x 180 x 3,6 cm

5903973221913
dostępny w 8 kolorach 15 zł /l
dostępna również
poj. 10 l 148 zł /opak. 14,8 zł/l

5904000018957
dostępny w 7 kolorach
14,36 zł /l

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

1 Panel ogrodzeniowy

29,98 zł/m

39,98 zł

6

2

Deska tarasowa sosna

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

2

Kostka Trento
Nerino
5901796639816
gr. 6 cm

4,98 zł/szt.
Palisada Stone
PLM Silver
5901874926708
wym. 7,1 x 6 x 34,5 cm

Palisada Stone
PL34 Silver

5900652459490
wys. 120 cm
szer. 200 cm
kolor czarny

198 zł
Przęsło Daria 2
5900652459438
wys. 120 cm
szer. 200 cm
kolor antracyt

5901874926661
wym. 15,1 x 6 x 34,5 cm
7,98 zł /szt.

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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Dodadzą charakteru

mega

każdemu wnętrzu

okazja!
o klamkach

mega
okazja!
konstrukcja
modułowa
z MDF-u

4-stronna V-fuga

15,98 zł/m²

36,98 zł/m

2

Panel podłogowy Light Atelier

Panel podłogowy Dąb Barrow
3663602666493
AC4, gr. 7 mm, opak. 2,47 m2

29,98 zł/m

4042456000094
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,284 m² 84,46 zł /opak.

39,47 zł /opak.

138 zł

2

Skrzydło drzwiowe Olga*
5902659251022
kolor dąb sonoma
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe, z tulejami,
z podcięciem wentylacyjnym

Panel podłogowy
Dąb Torrington
4003992463736
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,057 m²
61,67 zł /opak.

4-stronna
V-fuga

35,98 zł/m

szeroka
deska

2

258 zł
Skrzydło drzwiowe Toreno*
5902398978433
kolor kredowobiały, szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym

Klamka Qubik
5901643189884
kolor czarny 39,98 zł

konstrukcja
modułowa
z MDF-u

Panel podłogowy
Fernandez

konstrukcja
modułowa
z MDF-u

4003992468410
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
szer. deski 282 mm, opak. 2,176 m²
78,29 zł /opak.

99,98 zł/m

2
cj

i

g

wa

ra n

5907555421173
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm
montaż na click, opak. 1,97 m2 118,16 zł /opak.

5906737978702
wym. 14 x 130 x 1092 mm, 1-lamelowa
lakierowana, 4-stronnie fazowana
opak. 0,99 m² 98,98 zł /opak.

8

59,98 zł/m

2

Panel winylowy SPC Dąb Haystack

Deska podłogowa Dąb Advance

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

238 zł

wodoodporny

lat

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

298 zł

Skrzydło drzwiowe Tre*

Skrzydło drzwiowe Fado*

5908305656166
kolory biały, dąb sonoma
dąb szary
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym

5903292058313
kolor kredowobiały
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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Mają klasę
i dobry styl
mega
okazja!

25,98 zł/m

Gres Mika

2

5903313317887, kolor grey
5903313317863, kolor beige
5903313317900, kolor orange
wym. 60 x 17,5 cm, mrozoodporny
IV kl. ścieralności, opak. 1,05 m2
27,28 zł /opak.

598 zł

22,98 zł/m²

29,98 zł/m

2

Glazura Perouso

3663602881292, kolor biały, wym. 29,7 x 60 cm, opak. 1,25 m² 28,73 zł /opak.
3663602881308, biała struktura
wym. 29,7 x 60 cm, opak. 1,25 m² 49,98 zł /m² 62,48 zł /opak.

Gres Guigliano
3663602870821, kolor beige
wym. 18,5 x 59,8 cm, mrozoodporny
IV kl. ścieralności, opak. 1 m²
dostępny cokół
3663602364696
wym. 7 x 30 cm 10,98 zł /szt.

Drzwi wewnątrzklatkowe/
zewnętrzne Artemida
5902335896493
kolory: antracyt, złoty dąb, orzech
szer. 80 i 90 cm, gr. skrzydła 55 mm

metalowe, kompletny
zestaw z ościeżnicą
i okuciami
izolacja akustyczna
29 dB

718 zł
Brama garażowa uchylna
5907642733424, kolor antracyt
5907642733448, kolor brązowy
wym. 2,5 x 2,125 m

W nich jest moc!

59,98 zł/m

2

Glazura Marika
5902115718915, kolor biały satyna, wym. 29 x 89 cm, opak. 0,77 m²
5902115718939, biała struktura, wym. 29 x 89 cm, rektyfikowana
opak. 0,77 m2 74,98 zł/m2 57,73 zł/opak.
5902115720635, kolor brązowy, wym. 14,7 x 89 cm
mrozoodporna, rektyfikowana, IV klasa ścieralności
opak. 1,05 m2 88,98 zł/m2 93,43zł/opak.

46,18 zł /opak.

35,98 zł/m

2

Gres szkliwiony
Lexington
5907180135926, kolor dark
5907180135919, kolor light
wym. 60 x 60 cm
rektyfikowany
IV kl. ścieralności
mrozoodporny, polerowany
opak. 1,44 m² 51,81 zł /opak.

10

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

41,48 zł

duży format
60 x 120 cm

59,98 zł/m

2

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

Gres Concrete
4823107812798, kolor grey
4823107812811, kolor white
wym. 60 x 120 cm
opak. 1,44 m² 86,37 zł /opak.

kupuj online
lub przez telefon

39,98 zł

64,98 zł

Klej do gresu Sopro FF450
elastyczny 25 kg

Wylewka samopoziomująca
Sopro WS 3-50 mm 25 kg

4005734450219
1,66 zł /kg

5907674322900
zużycie ok. 1/7 gm/m2
gr. warstwy do 50 mm

kupuj online
lub przez telefon

Zaprawa klejowa
Sopro No.1 Pro S1
22,5 kg
4005734400221
2,89 zł /kg

1,60 zł /kg

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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Dobrze się
mega

ciche domykanie
frezowane
uchwyty
we froncie

okazja!

okazja!

lat

korek
klik-klak
ra n c

j

i

wa

g

zaprezentują

mega
bateria
termostatyczna
lakierowane
na wysoki połysk

128 zł

278 zł

Bateria umywalkowa Cavally M
3663602320265
stal szczotkowana, gumowy perlator
oszczędzający wodę, dostępny także
kolor chrom oraz inne elementy serii

fronty i boki
lakierowane

Zlew granitowy Gracia z baterią
5901986901402
kolor czarny, wym. 58 x 44 cm
z zestawem odpływowym
dostępny także 5901986901396, kolor beżowy

elastyczna
wylewka

i

j

498 zł
5908271110839
kolor biały
wym. 60 x 50 x 46 cm
dostępny także słupek

miska
bezkołnierzowa

298 zł

j

328 zł

Zestaw prysznicowy Logis E

Kolumna
prysznicowa Kever

4059625234341
bateria umywalkowa, bateria prysznicowa
słuchawka na drążku w komplecie
dostępny także zestaw wannowy
4059625234334

lat

wa

g

348 zł

Szafka Glover z umywalką

ra n c

ra n c

j

i

wa

g

g

ra n c

i

lat

wa

głęboka
komora

lat

syfon
oszczędzający
miejsce

5059340085708
kolor czarny

348 zł

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie

Zlew granitowy Boho z baterią
5907791179050
kolor beżowy, wym. 57 x 49,5 cm
z zestawem odpływowym
dostępny także 5907791179067, kolor czarny

w zestawie
oszczędzasz*

398 zł
Kompakt WC Parva
5907720691776
miska bezkołnierzowa z deską
wolnoopadającą duroplast

ra n c

12

400 zł

okazja!

w zestawie
oszczędzasz*

1586 zł

j

zestaw

998 zł

748 zł

zestaw

Miska WC Montana
5902539834741
deska wolnoopadająca duroplast

498 zł

Stelaż podtynkowy Solido 3 w 1
4005176719721
czarny przycisk

798 zł dostępny także w wersji chrom

Kabina kwadratowa Arkell 80 cm
ze ściankami i niskim brodzikiem
3663602487265
wym. 80 x 80 x 200 cm, zestaw prysznicowy
punktowy i bateria prysznicowa w komplecie

*Promocja obowiązuje od 6.04 do 3.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

mega

czyszczenie
parowe

i

wa

j

i

ra n c

g

g

wa

zestaw 1,8 m

5906365557836
dł. zestawu 1,8 m, zestaw zawiera szafki stojące:
zlewozmywakowa 80 cm, 40 cm z szufladami
wiszące: 40 cm, okapowa 60 cm, 80 cm

możliwość montażu
na równi z blatem

lat

lat

498 zł

Zestaw mebli
kuchennych Aslon

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

218 zł/szt.

Zestaw piekarnik i płyta indukcyjna
Piekarnik BIE21300B
8690842190001, poj. 71 l, 6 funkcji w tym grill
termoobieg i szybkie nagrzewanie Booster, intuicyjny
wyświetlacz 928 zł

Blat laminowany dąb Faro

Płyta indukcyjna HII64401MT

5906881505205
wym. 305 x 60 x 2,8 cm

8690842215582, 4 pola grzejne, sterowanie
dotykowe 1058 zł

*Promocja obowiązuje od 22.03 do 3.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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Zachwycą

mega
okazja!

głębią koloru

8,98 zł

mega
okazja!

Pojemnik Emil
z pokrywką
4052396049039, kolor szary
4052396049046, kolor miętowy
poj. 24 l, wym. 42,5 x 35,5 x 22,5 cm
dostępna także poj. 15 l

46,98 zł
Farba Dulux ściany i sufity 2,5 l

możliwość umieszczenia
opisów w uchwycie

lat

g

wa

ra n c

j

i

5904078208441
dostępna w 60 kolorach 18,79 zł /l
dostępna również poj. 5l – 92,98 zł
18,60 zł /l

2

1

22,98 zł

1 Pojemnik Kaze l

1899,92 zł

3663602763154
poj. 43 l
wym. 58,3 x 39,2 x 27,7 cm
dostępne inne pojemności

zestaw z wyposażeniem

2 Pokrywa

Zestaw Atomia szafa
z drzwiami przesuwnymi

3663602763246

72,98 zł

11,98 zł

52,98 zł
Farba Magnat Ceramic 2,5 l
5903973109037, 5903973108924
50 kolorów 29,19 zł /l
dostępna również poj. 5l - 144 zł
28,80 zł /l

Farba Dekoral ściany
i sufity 10 l + 20%

wym. 225 x 200 x 58 cm

Skorzystaj z naszych usług

5904000030492
4,42 zł /l

Projektowanie
120 cm

Skorzystaj z profesjonalnej
usługi projektowania
w sklepie lub online.

Transport
Wybierz sposób
dostawy swoich
produktów.
Dowieziemy
każde ilości.

o pędzlach

Montaż
Skorzystaj
z profesjonalnej
usługi montażu.
Oddaj montaż
w dobre ręce.

5903973222415
5,22 zł /l

14

Regał metalowy malowany

Farba biała Magnat
Ultra Matt 10 l

Grunt Śnieżka biała 10 l + 15%

5903973142867

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

118 zł

89,98 zł

59,98 zł
dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

5059340186795
kolor szary, wym. 179 x 120 x 40 cm
5 półek MDF, montaż na wcisk

9 zł /l

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

Zainspiruj się i stwórz wymarzony projekt
mebleatomia.castorama.pl

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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Każdego wkręcą

mega

łatwy montaż

w remont

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

λ = 0,033

okazja!

klejony na całej
powierzchni

148 zł

mega

Wiertarkowkrętarka udarowa
Easy Impact 600

okazja!

walizka

4059952576350
moc 600 W, 0-3000 obr./min
45 000 udr./min, maks. moment obrotowy 15 Nm

bezszczotkowa

15,48 zł/m

2

Gont Karpiówka
5908238613786
kolory: grafitowy, zielony
brązowy, czerwony
opak. 3,85 m2 59,60 zł /opak.

walizka

29,98 zł/m

Styropian fasadowy Yetico Passive

2

238 zł

248 zł
Młotowiertarka SDS PBH 2100 RE
3165140633888
moc 550 W, 0-2300 obr./min
0-5800 udr./min, energia udaru 1,7 J

478 zł
Wkrętarka udarowa

Zestaw narzędzi
216 elementów

2

1

5036581089924
18 V, 2 x 2,0 Ah Li-ion
maks. moment obrotowy 50 Nm

5906083587009
nasadki długie
i krótkie 1/4”, 3/8”, 1/2”

w zestawie
oszczędzasz*

598 zł
zestaw

5036581089887
moc 1450 W, 5000 obr./min
śr. tarczy 210 mm 428 zł

1 Podbitka perforowana PCV

198 zł

5905952159989
wym. 19 x 40 x 3050 mm
6,22 zł /m.b. 18,98 zł /szt.

3 Łącznik

Pilarka tarczowa

5905952160138
wym. 12 x 76 x 3050 mm
11,47 zł /m.b. 34,98 zł /szt.

4039784943568
moc 1000 W, poj. 12 l
do pracy na mokro i sucho

2

5907534261172
gr. warstwy od 25 mm
zużycie ok. 20 kg/m2/cm
0,36 zł /kg

Gotowa gładź
szpachlowa
Śmig A-2 20 kg

Płyta OSB 3 frezowana
5901940265755, wym. 18 x 675 x 2500 mm
53,12 zł /szt.
5901940223496, wym. 22 x 675 x 2500 mm
34,98 zł /m² 59,03 zł /szt.

298 zł

*Promocja obowiązuje od 6.04 do 18.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin dostępny w sklepach i na castorama.pl
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Beton Baumit
B20 25 kg

33,98 zł

31,48 zł/m

akcesoria
w zestawie

3663602628231

dostawa
do domu

8,98 zł

Odkurzacz WD2

Stół do ukośnicy

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

19,98 zł/m

5905952158883
wym. 13 x 340 x 2700 mm, opak. 8,10 m²
kolor grafitowy 161,84 zł /opak.

3663602795742
moc 1500 W, 5000 obr./min
śr. tarczy 190 mm, do cięcia drewna

Ukośnica
z posuwem

do wewnątrz
i na zewnątrz

2 Listwa wykończeniowa J-TRIM

198 zł

59,96 zł /opak.

2

3

128 zł

5902578307268
gr. 15 cm, opak. 2 m²

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

5900508013203
gr. warstwy do 5 mm
zużycie ok. 2 kg/m2/m

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

1,70 zł /kg

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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mega

okazja!
elektroniczny
panel
sterowania

1598 zł

32,98 zł/szt.

Myjka K7 Full Control Plus

Deska kompozytowa

4054278138381
moc 3000 W, ciśnienie 180 barów
przepływ 600 l/h, trwały i chłodzony wodą
silnik indukcyjny, płynna regulacja ciśnienia
i dozowania środka czyszczącego

5036581094430, kolor taupe
3663602948124, kolor chocolate
5036581094379, kolor antracyt
wym. 220 x 14,5 x 2,1 cm

Wszystko
darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

kupuj online
lub przez
telefon

na raty
Przez 4 miesiące
nie płacisz!

dostawa do domu

RRSO

Do 10 rat RRSO 0%
Szczegóły w sklepach i na castorama.pl

dostawa
do Paczkomatu®
InPost

Propozycja kredytu na zakup towarów i usług do 10 rat 0% z karencją w spłacie
pierwszej raty na 3 miesiące, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, obowiązuje dla umów zawartych od 6.04.2021 r. do 18.04.2021 r.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona na podstawie
przykładu reprezentatywnego na dzień 2.01.2021 r. Maksymalna kwota kredytu wynosi
10 000 zł. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie
podjęta przez Bank.

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te zachowują
swoją ważność od 6.04 do 18.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Lampy
nie zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

