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40 darabos Floppy tartó doboz zárható Eagle 3802

Gyártó: Eagle irodaszerek

Cikkszám: 3802 Eagle floppy tartó doboz

Hűségpont: 6

Készlet információ: Készleten

Fogyasztói ár: 949Ft 
Nettó ár: 747Ft

Ár jutalom pontokban: 478

Darab: 1    Kosárba tesz    - VAGY -   Kívánságlistára
Összehasonlítás

 (0/5)  0 vélemény  |  Írjon véleményt a termékről

 1

Floppy tartó doboz

Kulccsal zárható floppy tartó doboz 40 darab lemez tárolására.

Eagle 3802 Kulcsra zárható floppy tartó doboz Vonalkód: 4893055038021

Az oldal utolsó módosításának dátuma: 2015. december 27, vasárnap

Címkék: eagle, floppy tartó, tároló, doboz, floppy tartó doboz, floppy tároló doboz, kulcsra zárható doboz, kulcsra zárható floppy tartó doboz

Az áruházban regisztráció nélkül is vásárolhat. Ha nem kíván regisztrálni és már van legalább egy termék a kosarában a Pénztár menűpont

alatt válassza a Vásárlás vendégként lehetőséget. Ebben az esetben adatait, vásárlását, hüségpontjait nem tudjuk rögzíteni és
kedvezményekre sem lesz jogosult. Viszonteladói árak megtekintése regisztrációhoz kötött és be kell jelentkezni.
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