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Link do produktu: https://taktutanio.pl/spodnie-3-4-rybaczki-pumpy-alladynki-jeans-458a4xs-p-1689.html

SPODNIE 3/4 RYBACZKI
pumpy ALLADYNKI JEANS
458A4XS
Nasza cena

15,99 zł

Poprzednia cena sprzedaży

19,99 zł

Czas wysyłki

24h

Numer katalogowy

458#XS

Kod producenta

ART NO: W / T 90253

Opis produktu
Spodnie jeansowe rybaczki alladynki pumpy baggy
produkt polski - doskona?a jako??
z przodu i z ty?u spodnie posiadaj? kieszonki
pumpy haremki szarawary alladynki rybaczki baggy
spodnie s? uszyte z lekkiego jeansu - idealne na lato
z ty?u spodnie posiadaj? pasek zapinany na klamr? reguluj?cy szeroko?? w pasie
spodnie maj? obni?ony stan
te spodnie posiadaj? delikatne marszczenia
spodnie s? zapinane na dwa guziki
spodnie maj? d?ugo?? 3/4 - rybaczki
te spodnie s? doskona?e dla kobiet w ka?dym wieku
nasze spodnie to hit sezonu !!!
sk?ad materia?u spodni: bawe?na 100%
jako?? pierwsza tych spodni
spodnie maj? eleganckie wyko?czenia
te spodnie s? uszyte z wysokiej jako?ci tkanin
spodnie doskonale dopasowuj? si? do ka?dej sylwetki
nasze spodnie maj? materia? mi?y i delikatny w dotyku
tego modelu spodni nie kupisz nigdzie taniej
GWARANCJA NAJNI?SZEJ CENY - TakTuTanio
Sprzedawany w tej ofercie rozmiar zaznaczono w tabeli na czerwono
XS
34/36
A
B
C
D
E
F

S
36/38
36
44
28
17
31
71

M
38/40
37
45
28
18
31
71

L
40/42
41
48
30
19
31
73

XL
42/44
43
49
30
19
31
73

wymiary mog? si? nieznacznie ró?ni? od podanych +/-2cm.

Wszystkie wymiary podane w tabeli rozmiarów s? mierzone z le??cej na p?asko odzie?y bez i po rozci?gni?ciu.
Aby uzyska? obwód pod pachami, w biodrach, w pasie itp. - wymiary A, B, C nale?y pomno?y? x 2.
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XXL
44/46
44
52
31
20
32
73

Dost?pne kolory sprzedawanego przedmiotu wy??cznie wed?ug widocznych zdj?? poni?ej z nazw? koloru.
Przed rozpocz?ciem wyboru koloru wci?nij koniecznie klawisz F5 aby od?wie?y? zdj?cia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 34-XS
Rozmiar: 34-XS

oferta odzieży damskiej
Hurtownia odzieży TakTuTanio online to w cenach hurtowych najtaniej, nowa odzież damska online. Prowadzimy Hurtownię odzieży z odzież damska w najniższej cenie hurtowej.
Nasz sklep internetowy posiada w sprzedaży tanie eleganckie swetry damskie, odzież damska online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online, tania odzież damska w sklepie
internetowym. Nasza hurtownia odzieżowa TakTuTanio ma wielu zadowolonych klientów. Hurtownia odzieżowa TakTuTanio zaprasza na zakupy modneitanie. Hurtownia odzieży
damskiej proponuje, modną i tanią must have dzież damską, modne bluzki, modne swetry, modne tuniki, modne legginsy, modne kurtki i modne płaszcze w najniższych cenach
hurtowych. Nasza odzież damska jest doskonałej jakości modneitanie i taktutanio. Nasz sklep internetowy proponuje ciekawą zgodna z najnowszymi trendami must have odzież
damską, modneitanie bluzki, śliczne modne sukienki, nieprześwitujące legginsy, długie spódnice, swetry, ciekawe tuniki, spodnie i koszule, modne kurtki i jesienne zimowe
płaszcze, kolorowe i białe koszule. Nasza hurtownia odzieży online taktutanio to tania nowa odzież damska sprzedawana online, hurtownia odzieży outlet, tania odzież damska w
sklepie internetowym. Sprzedajemy tanie nowe swetry damskie, odzież damską online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online proponuje tanią odzież damską. Taktutanio to sklep
internetowy i internetowa hurtownia odzieżowa .Odzież damska w naszym sklepie i hurtowni odzieżowej modneitanie jest najwyższej jakości, modnaitania, w cenie hurtowej.
Hurtownia odzieży Taktutanio oferuje niskie ceny bluzki od 5 zł tuniki od 9 zł swetry od 12 zł sukienki od 12 zł spódnice, legginsy, koszule, skarpetki. Hurtownia odzieży proponuje
kilkaset różnych modeli ciekawych bluzek, modnych tunik, ciepłych swetrów, eleganckich sukienek, legginsów, pikowanych kurtek i płaszczy. Hurtownia dodzieży damskiej to także
sklep online 24h z odzieżą damską – bluzkami, tunikami, swetrami, ładnymi kurtkami, sukienkami midi, sukienkami maxi, sukienkami mini. Zapewniamy dobre ceny i szybką tanią
wysyłkę z naszej hurtowni odzieży damskiej. Odzież damska w hurtowni taktutanio jest modnaitania w ciekawych modnych wzorach. Hurtownia odzieży online z tanią odzieżą
damską online. Hurtownia odzieży TakTuTanio ma tanią odzież damską a sklep internetowy, tanie swetry damskie, odzież damska online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online
poleca tanią odzież damską, sklep internetowy z odzieżą damską, hurtownie odzieżową.
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Gwarancja Najniższej Ceny
TakTuTanio. Gwarantujemy Państwu najniższe ceny na prezentowane produkty lub zwrot różnicy w cenie. Szczegóły w
zakładce Gwarancja Najniższej Ceny. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe, nieużywane. Kupuj bezpiecznie i z
zaufaniem. Dla stałych klientów specjalne promocje. Dla "dużych" hurtowników dodatkowe zniżki.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

