
Ačiū, kad perkate 
 pas mus!

Tik su Jūsų kortele IKI PREMIJA 
 ar IKI PREMIJA SENJORAMS 
 gaukite -10 % nuolaidą visam 
 pirkinių krepšeliui*

Apsipirkite šioje
parduotuvėje
bent už 10 Eur* 

Gaukite
kvitą* 

Visoms
prekėms* 

Pasinaudokite*
iki 2021 12 31

* Kvitai spausdinami su Jūsų lojalumo kortele Iki Premija / Iki Premija Senjorams
2021 11 30 – 2021 12 28. Kvitų panaudojimas galimas iki 2021 12 31. Pasiūlymo kvitą
galite panaudoti tik vieną kartą kito apsipirkimo metu tik toje parduotuvėje, kurioje jis
buvo atspausdintas, ir apsipirkimo metu kasininkui (-ei) pateikus savo lojalumo kortelę,
kuria naudojantis buvo atspausdintas nuolaidos kvitas. Pasiūlymas negalioja ir nuolaida
nesuteikiama CLEVER ir HEBĖ ženklu pažymėtoms prekėms, akcijų ir išpardavimo
prekėms, tabako gaminiams, alkoholiniams gėrimams, loterijų bilietams, telefono sąskaitų
papildymams, dovanų kortelėms, trečiųjų šalių paslaugoms, spaudai, tarai, pradinio ir
specializuoto maitinimo pieno mišiniams. Nuolaidos nesumuojamos.     

-10 %

Kviečiame į
atidarymą
lapkričio 30 dieną!
Savanorių pr. 1 , Vilnius. 
Darbo laikas: I–VII 08:00-22:00

Šviežia 100%
Tiesiai iš krosnies
Duoną kepame bent 3 kartus per dieną

Nuolaidos nesumuojamos. Jei leidinyje kainos ar kita informacija apie prekes nesutampa su pateikta parduotuvėje, prašome leidinyje 
nurodytas kainas ir informaciją laikyti spaudos klaida. Nuolaida netaikoma IKI savaitinio kaininio leidinio prekėms, akcijų, išpardavimo, 
CLEVER, HEBĖ ir NAUJIENA prekės ženklu pažymėtoms prekėms. Prekių kiekis ribotas.

ŠIO LEIDINIO PASIŪLYMAI GALIOJA TIK SAVANORIŲ PR. 1 PARDUOTUVĖJE VILNIUJE.



SPECIALUS PASIŪLYMAS

Šviežiai paruošta
kava, 300 ml, 1,49 Eur/vnt.

Šokoladinis
batonėlis SNICKERS

50 g, 0,59 Eur/vnt.

Juoda spurga DONUTS
55 g, 0,55 Eur/vnt.

1+1

055 

Pasiūlymai galioja 2021 11 30 – 12 05 d. Savanorių pr. 1, Vilnius.

Mielas (-a) kaimyne,
Sako, kepiniai gardžiausi, kol dar truputį šilti.  
Todėl kviečiame Jus į ką tik iškeptą parduotuvę –  
IKI SAVANORIAI – maloniam kasdieniam apsipirkimui. 
Čia rasite gausų šviežių vaisių ir daržovių asortimentą, 
kasdien kepamą duoną ar bandeles, ir kitus kiekvieną 
dieną praverčiančius produktus.  Žodžiu, užsukite – 
visada pasitiksime Jus su gera  nuotaika ir šypsena.

Iki greito, iki malonaus!

KURŠĖNŲ vyniotinis su
varškės ir grietinėlės kremu 
1 kg

Šviežiai sveriamai kiaulienai
Įvairių rūšių (nuolaida netaikoma 
kiaulienos faršams ir smulkintai
mėsai, šviežioms dešrelėms,
šaldytai ir marinuotai  kiaulienai)

Sveriami bananai, 1 kg 

Kavai PELLINI
Įvairių rūšių

PERKANT „IKI“ PARDUOTUVĖJE,
GAUTĄ PIRKIMO KVITĄ 

NUSKENUOKITE PARKAVIMO 
KASOJE. DAUGIAU 

INFORMACIJOS RASITE
WWW.IKI.LT

PIRKĖJAMS 2 VAL.
NEMOKAMAI

Tik

069

TIK SU

TIK SU

-50%

Auksaspalvės DORADOS
1 kg

TIK SU

-30%

-30%

449
649

TIK SU

-45%

599
1099

TIK SU

Tik už

099
Eur Sutaupote

1,09 Eur

Gazuotas natūralus 
mineralinis vanduo 
VYTAUTAS, 1,5 l, 0,70 Eur/vnt. 
(taros užstato vertė į gėrimo 
kainą neįskaičiuota)

1+1

070

Pasiūlymas 
galioja

iki 12.26 d.


