
349,99 lei

-60%
preţ iniţial 894,99 lei

749,99 lei

-40%
preţ iniţial 1299,99 lei

799,99 lei

-30%
preţ iniţial 1199 lei

249,99 lei

-60%
preţ iniţial 649,99 lei

379,99 lei

-45%
preţ iniţial 749,99 lei

399,99 lei

-50%
preţ iniţial 799,99 lei

229,99 lei

-20%
preţ iniţial 299,99 lei

119,99 lei

-25%
preţ iniţial 164,99 lei

geacă de iarnă bărbaţi
• măr.:S-XXL
• material 100% poliester
• crioală regular
• buzunare cu fermoar

schiuri femei
VIVA W300 + IQTP10 VIVA
• lungime: 153 cm
• destinat: începători/intermediari
• structură: compozit, X-frame
• armătură dublă din fibră de sticlă
• cap side wall margine laterală

schiuri bărbaţi
PERFORMER BEND-X 
+ LITHIUM 10
• lungime: 155,162 cm
• destinat: începători/

intermediari
• structură: Cap Fiber Core, 

Densolite Core

pantaloni 
de iarnă bărbaţi
• măr.: S-XXL
• material 100% poliester
• diverse buzunare
• apărătore de zăpadă

clăpari femei
FX 7 MYA
• măr.: 23-27
• flex index: 50
• schelet: SL
• lăţime 106 mm
• ciorap interior: Women´s Comfort cu 

căptușeală fleece

clăpari universali
NXT SP 60
• măr.: 27-30,5
• flex index: 60
• schelet: TRIAX
• lăţime 103 mm
• ciorap interior: PFP Comfort Fit

geacă de schi 
femei
ANDREA
• măr.: S-XXL
• coloana 

de apă 2000 mm
• respirabilitate: 

2000 g/m²/24 ore
• glugă detașabilă
• blană naturală

pantaloni de schi femei
ANDY
• măr.: S-XXL
• material: softshell
• coloana de apă 8000 mm
• respirabilitate:  

3000 g/m²/24 ore
• manșete cu protecţie anti-zăpadă 

la pantaloni

Sărbători fericite!



 

PREŢURI EXTREM DE MICI!

geacă  
de snowboard 
femei
• măr.:XS-XL
• material  

100% poliester
• croială regular
• glugă cu blană

349,99 lei

-60%
preţ iniţial 894,99 lei

geacă de iarnă 
bărbaţi
• măr.: S-XXL
• material  

70% nailon 
30% poliester

• glugă detașabilă
• buzunar interior

569,99 lei

-40%
preţ iniţial 994,99 lei

pantaloni de 
iarnă bărbaţi/
femei
• măr.: 6-14, 30-40
• material Softshell: 

93% poliester,  
7% elastan

• buzunare laterale 
cu fermoar

249,99 lei

-35%
preţ iniţial 414,99 lei

pantaloni  
de snowboard femei
• măr.: XS-XXL
• material 100% poliester
• talie ajustabilă  

cu curele velcro
• zone de ventilaţie pe 

partea interioară  
a coapselor

249,99 lei

-60%
preţ iniţial 649,99 lei

set de schiuri 
bărbaţi/femei
EXPLORE 5 QT 
+ EL10/SNOW 
BLACK QT 
+ EL7,5
• lungime: femei 

146-152 cm, 
bărbaţi 
144-168 cm

• destinat: mediu 
avansaţi

• tehnologie: 
Express, Monolite, 
Full Power Cap, 
profil Early Rise, 
QUICK TRICK

1049 lei
preţ iniţial 1299 lei

cască de schi fete
STROKE
• măr.: 54-58
• tehnologie: InMold
• orificii ventialre
• apărătoare urechi detașabile

cască snowboard
SURGE
• măr.: S (54-56 cm), 

M (57-58 cm), L (59-60 cm)
• apărătoare urechi detașabile
• 15 orificii ventilare
• curea pentru ochelari

ochelari snowboard
PURE
• sticlă dublă sferică
• 2-straturi de spumă cu fleece
• protecţie anti-aburire
• 100% UVA, UVB

209,99 lei
preţ iniţial 239,99 lei

129,99 lei

clăpari 
bărbaţi/femei
KIARA 
SENSOR 50/
ALIAS 
SENSOR 70
• măr.: femei 

24-27,  
bărbaţi 28-31

• destinat: 
începători

• lăţime: 104 mm

449,99 lei

-40%
preţ iniţial 749,99 lei

beţe de schi
WSP 2.1/USP - X 2.1
• lungime: 

110-125/120-135
• bucle ajustabile
• vârf din oţel
• diametru: 18 mm
• material: Alu 6061

64,99 lei 119,99 lei

protecţie spate
BACK PRO
• măr.: S-XL
• 4 straturi 

de spumă 
absorbantă EVA 
pentru protecţie 
maximă

• material cu 
ventilaţie 3D 
la spate

224,99 lei

-35%
preţ iniţial 349,99 lei

geacă de schi 
bărbaţi
• măr.: M-XXL
• material: 

softshell
• coloana de apă 

5000 mm
• respirabilitate: 

5000 g/m²/ 
24 ore

• glugă 
detașabilă, 
buzunar 
schi pass 
pe mănecă

299,99 lei

-45%
preţ iniţial 559,99 lei

pantaloni  
de schi bărbaţi
• măr.: M-XXL
• material: softshell
• coloana de apă 

5000 mm
• respirabilitate: 

5000 g/m²/24 ore
• manșete cu protecţie 

anti-zăpadă

169,99 lei

-55%
preţ iniţial 394,99 lei

hanorac 
bărbaţi/femei
• măr.: bărbaţi 

M-XXXL, femei 
S-XXL

• material fleece 
tricotat

159,99 lei

-30%
preţ iniţial 229,99 lei

mănuși de schi bărbaţi/femei
PILAR/GLEN
• măr.: bărbaţi. S-XL, femei. S-L
• membrana: HIPORA
• umplutură: THINSULATE INSULATION 40 g
• impermeabil, respirabil

79,99 lei

-20%
preţ iniţial 99,99 lei

cască de schi bărbaţi/femei
BIOM
• măr.: 54-58, 58-62
• tehnologie: HardShell
• orificii de ventilare
• apărătoare urechi detașabile

199,99 lei

-20%
preţ iniţial 254,99 lei
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rucsac
3-STRIPES 
SPORT M
• dimensiuni: 

46x30x15 cm
• volum: 24 l

79,99 lei

-30%
preţ iniţial 119,99 lei

geantă sport
ROY M GRIP
• dimensiuni: 

60x29x29 cm
• volum: 54 l

69,99 lei

-35%
preţ iniţial 109,99 lei

34,99 lei

-20%
preţ iniţial 45,99 lei

sac sport
GRAPHIC
• dimensiuni: 

46x35 cm

geantă
PIONEER PORTABLE
• dimensiuni: 18x17x4,5 cm

39,99 lei

-30%
preţ iniţial 59,99 lei

minge de fotbal
PRO TRAINING MS
• măr.: 5
• cusut la mașină

44,99 lei

-30%
preţ iniţial 64,99 lei

minge de fotbal
TRACER TRAINING
• măr.: 5
• cusut la mașină

49,99 lei

-30%
preţ iniţial 74,99 lei

minge de fotbal
FINMILANO CAP
• măr.: 5
• cusut la mașină
• cameră butil

59,99 lei

-25%
preţ iniţial 84,99 lei

minge de baschet
3 STRIPE
• măr.: 7
• material: 100 % cauciuc natural
• cameră butil

39,99 lei

-35%
preţ iniţial 64,99 lei

mănuși de fotbal seniori
ACE TRAINING
• măr.: 7-11

69,99 lei

-35%
preţ iniţial 114,99 lei

mănuși de fotbal juniori
ACE JUNIOR
• măr.: 5-6

39,99 lei

-35%
preţ iniţial 64,99 lei

39,99 lei
preţ iniţial 64,99 lei

apărători de fotbal juniori
PROTEGA FLEX
• măr.: S-L

minge de handbal
STABIL TRAIN 9
• măr.: 3

74,99 lei

-35%
preţ iniţial 119,99 lei

rachetă de 
tenis seniori
TOUR PRO
• măr.: 2-4
• material: 

aluminiu, 
compozit

• greutate: 275 g
• tehnologie: Nano 

Titanium

79,99 lei

-50%
preţ iniţial 159,99 lei

rachetă  
de tenis juniori
NOVAK 23/25 
MARIA 23/25
• măr.: 23, 25
• material: aluminiu, 

compozit
• greutate: 215 

g/240 g
• tehnologie:  

Damp+

79,99 lei

-40%
preţ iniţial 144,99 lei

geantă de tenis
CORE 3R PRO
• pentru 3 rachete
• dimensiuni 74x10x30 cm
• 100% poliester

99,99 lei

-35%
preţ iniţial 154,99 lei

mingi de tenis
TEAM
• 3 mingi în cutie

15,99 lei



 

PREŢURI EXTREM DE MICI!
geacă bărbaţi
• măr.: S-XXXL
• material 

100% nailon, 
căptușeală: 
100% poliester

• guler pe gât
• glugă 

integrabilă 
în guler

159,99 lei

-45%
preţ iniţial 294,99 lei

geacă de iarnă 
bărbaţi/femei
• măr.:XS-XL
• material 100% 

nailon
• buzunare 

practice
• croială deosebită
• se adună ușor 

în buzunar

269,99 lei

-45%
preţ iniţial 494,99 lei

hanorac bărbaţi
• măr.: S-XXL
• material  

100% bumbac
• două buzunare 

laterale
• glugă  

ajustabilă

99,99 lei

-35%
preţ iniţial 164,99 lei

tricou cu mâneci 
lungi bărbaţi
• măr.: S-XXL
• material 100% 

bumbac organic
• croială regular
• inscripţie 

caligrafică 
pe piept

• material 
confortabil din 
bumbac pur

49,99 lei

-60%
preţ iniţial 139,99 lei

trening 
bărbaţi
• măr.: S-XXL
• material  

100% 
poliester

• ideal la 
antrenamentul 
de fotbal

• crioală 
confortabilă

139,99 lei

-40%
preţ iniţial 239,99 lei

tricou bărbaţi
• măr:S-XXL
•  material  

100% bumbac
• material 

confortabil
• imprimeu  

mare 
pe piept

24,99 lei

-65%
preţ iniţial 79,99 lei

pantaloni de 
trening bărbaţi
• măr.: S-XXL
• material 68% 

bumbac, 32% 
poliester

• manșete elastice
• talie elastică cu 

șnur

89,99 lei

-60%
preţ iniţial 224,99 lei

boxeri bărbaţi
• măr.: S-XL
• material 95% bumbac, 5% 

elastan
• material confortabil
• elastic practic în talie

54,99 lei

-20%
preţ iniţial 69,99 lei

căciulă de iarnă
• măr.: UNI
• matteral 100% akryl
• croială regular
• căptușeală fleece
• cu două feţe

39,99 lei

-55%
preţ iniţial 89,99 lei

căciulă de iarnă
• măr.: UNI
• material 60% bumbac, 40% akryl
• material confortabil
• crioală clasică
• logo pe partea din faţă

34,99 lei

-45%
preţ iniţial 64,99 lei

încălţăminte de timp liber 
bărbaţi
RIBBON
• măr.: 39-46

94,99 lei

încălţăminte înaltă de iarnă 
bărbaţi GNARLY
• măr.: 41-47

229,99 lei

-45%
preţ iniţial 429,99 lei

încălţăminte înaltă de iarnă 
bărbaţi TATAU FUR BOOT 2
• măr.: 41-46

249,99 lei

-35%
preţ iniţial 409,99 lei

încălţăminte înaltă de iarnă 
bărbaţi WINTER HIKER 
SPEED CP PL
• măr.: 41-46

349,99 lei

-25%
preţ iniţial 509,99 lei

încălţăminte înaltă de iarnă 
bărbaţi SHOES UTILITY TS 
CSWP
• măr.: 41-46

449,99 lei

-30%
preţ iniţial 664,99 lei

căciulă bărbaţi
CODY/MATEO
• mărime universală

29,99 lei

-25%
preţ iniţial 40,99 lei

mănuși fleece 
bărbaţi/femei
EMMA/EMAN
• măr.: S-XL

9,99 lei
preţ iniţial 12,99 lei



 

PREŢURI EXTREM DE MICI!
geacă femei
• măr.: S-XL
• material  

100% poliester
• guler înălţat unit  

cu gluga pentru  
o mai bună 
protecţie 
împotriva 
frigului

• buzunare 
cu fermoar

279,99 lei

-50%
preţ iniţial 569,99 lei

haină de 
iarnă femei
• măr.: S- XXL
• material 

100%  nailon
• croială pe talie
• guler pe gât
• manșete 

elastice

169,99 lei

-40%
preţ iniţial 304,99 lei

tricou femei
• măr.: XS-XL
• material 

100% bumbac
• aspect modern
• material 

confortabil

52,99 lei

-40%
preţ iniţial 89,99 lei

trening femei
• măr.:S-XL
• material  

100 % poliester
• crioală sport
• inchidere cu 

fermoar
• buzunare 

laterale cu 
fermoar

159,99 lei

-35%
preţ iniţial 259,99 lei

șosete sport
• măr.: 35-46
• material 75% bumbac,  

25% elastan
• 3 perechi în set
• lungime clasică, tivuri elastice

25,99 lei

-35%
preţ iniţial 39,99 lei

pantaloni de 
trening femei
• măr.:XS-XL
• material  

100% bumbac
• 2 buzunare 

laterale
• logo pe picior

69,99 lei

-55%
preţ iniţial 159,99 lei

hanorac femei
• măr.:S-XL
• material 

52% bumbac,  
28% rayon, 
20% poliester

• crioală și 
material 
confortabil

149,99 lei

-30%
preţ iniţial 229,99 lei

chiloţi femei
• măr.:XS-L
• material 95% bumbac,  

5% elastan
• material și croială confortabile

49,99 lei

-20%
preţ iniţial 64,99 lei

mănuși femei
• măr.: S-L
• material 87% poliester,13% spandex
• design practic
• adecvat pentru diverse activităţi sportive
• aspect modern

49,99 lei

-40%
preţ iniţial 89,99 lei

geantă femei
• material  

100% 
600D poliester

• lăţime: 36 cm
• înălţime: 41cm
• adîncime 8 cm
• pe partea 

din faţă este 
decorată cu logo 
Puma CAT

44,99 lei

-30%
preţ iniţial 64,99 lei

încălţăminte de timp 
liber femei
RUTH
• măr.: 36-42

89,99 lei

încălţăminte înaltă de iarnă 
femei SERENE
• măr.: 36-41

159,99 lei

-50%
preţ iniţial 324,99 lei

încălţăminte de iarnă femei 
BELLA MELEE
• măr.: 36-41

189,99 lei

-50%
preţ iniţial 409,99 lei

încălţăminte de iarnă femei 
ST WINTER BOOT WNS
• măr.: 36-41

199,99 lei

-35%
preţ iniţial 309,99 lei

haină femei
• măr.: S-XL
• material 

impermeabil
• blană 

artificială

259,99 lei

-45%
preţ iniţial 474,99 lei

căciulă femei
LINDA
• mărime universală
• căptușeală fleece
• cozoroc din blană naturală

39,99 lei

-35%
preţ iniţial 64,99 lei

încălţăminte înaltă de iarnă 
femei ATMOST MID WTPF
• măr.: 36-41

299,99 lei

-40%
preţ iniţial 519,99 lei
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bustieră
• măr.: XS-XL
• material  

88% poliester,  
12% elastan

• aspect modern
• ideal pentru  

activităţi sportive
• confort maxim

77,99 lei

-40%
preţ iniţial 129,99 lei

tricou sport 
femei
• măr.: XS-XL
• material  

84% poliester, 
16% elastan

• decolteu rotund
• croială pe corp

69,99 lei

-35%
preţ iniţial 109,99 lei

lenjerie 
funcţională 
bărbaţi set
• măr.: S-XXL
• material  

100% poliester
• ideal pentru  

sporturi de iarnă
• material respirabil

74,99 lei

-50%
preţ iniţial 164,99 lei

lenjerie 
funcţională 
copii set
• măr.:122-158
• material  

100% poliester
• material moale 

și călduros
• cusături plate

79,99 lei

-40%
preţ iniţial 144,99 lei

maiou sport femei
• măr.: XS-XL
• material 84% poliester, 

16% elastan
• ideal pentru 

antrenamente

69,99 lei

-35%
preţ iniţial 109,99 lei

pantaloni de 
fitness femei 
3/4
• măr.:XS-XL
• material 80% 

poliester,  
20% spandex

• libertate 
de mișcare 
foarte bună

• cusături plate

89,99 lei

-35%
preţ iniţial 144,99 lei

lenjerie  
funcţională  
femei
• măr.:S-XXL
• material  

100% poliester,  
cusături plate

• material respirabil
• evacuează 

transpiraţ 
ia spre exterior

• se usucă repede

69,99 lei

-55%
preţ iniţial 159,99 lei

încălţăminte de fitness 
femei NIKE CORE MOTION 
TR 3 PRINT
• măr.: 37-41

169,99 lei

-30%
preţ iniţial 259,99 lei

10,99 lei
preţ de la

12,99 lei
preţ de la

încălţăminte de fitness 
bărbaţi AIR EPIC SPEED TR
• măr.: 41-46

169,99 lei

-30%
preţ iniţial 244,99 lei

geantă sport femei
VIOLA
• dimensiuni: 46x27x17 cm
• volum: 20 l
• greutate  

admisă:  
6 kg

64,99 lei

minge de fitness
HALF 65/75
• diametru: 65 și 75 cm

greutăţi glezne
U3121
• greutate: 0,5/1/1,5/2 kg
• material: neopren
• preţ/pereche

coardă
FK-JR07
• lungime: 300 cm

5,99 lei

saltea fitness
FKTB0
• dimensiuni: 120x15 cm
• material: latex

minge de fitness
OVERBALL 20/25
• diametru: 20 și 25 cm

tricou 
funcţional copii
KIKI/PERRY
• măr.: KIKI 116-170, 

PERRY 116-158
• material: 

97% poliester, 
3% elastan

25,99 lei
preţ iniţial 27,99 lei

21,99 lei
preţ de la

36,99 lei
preţ de la
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geacă  
de iarnă juniori
• măr.:116-169
• material  

100% poliester
• buzunare  

cu fermoar
• manșete elastice

179,99 lei

-35%
preţ iniţial 289,99 lei

geacă  
de schi juniori
• măr.: 116-176
• material  

100% poliester
• glugă cu blană 

detașabilă
• manșete  

interioare  
elastice

249,99 lei

-55%
preţ iniţial 584,99 lei

geacă de 
iarnă juniori
• măr.: 

XS-XXXL
• materil 

100% 
poliester

• glugă 
detașabilă

• mâneci 
elastice 
și ajustabile

costum  
de schi copii
KELLY
• măr.: 116-134/ 

140-170
• coloana de apă 

2000 mm
• respirabilitate: 

2000 g/m²/ 
24 ore

• elemente 
reflectorizante

129,99 lei

-30%
preţ iniţial 194,99 lei

134,99 lei

-25%
preţ iniţial 179,99 lei

set  
de schiuri copii
TEAM J RACE 
FASTRAK + M 4.5
• lungime:100-140 cm
• destinat: intermediari/

avansaţi

499,99 lei

-35%
preţ iniţial 799,99 lei

cască de schi copii
MAGNUM
• măr.: 48-52
• protecţie urechi detașabilă
• ventilaţie reglabilă
• tehnologie InMOLD

cască schi
TANTO
• măr. reglabilă.: XS/S  

(48-56 cm), M/L (57-61 cm)
• protecţie urechi detașabile
• 3 orificii ventilare

159,99 lei
preţ iniţial 189,99 lei

beţe  
de schi copii
SPORT 
JUNIOR SKI
• lungime:  

90-100 cm
• material: aliaj 

de aluminiu
• diametru:  

14 mm

39,99 lei

-35%
preţ iniţial 64,99 lei

69,99 lei

-30%
preţ iniţial 99,99 lei

clăpari fete
LITTLE BELLE 1
• măr.:16-17,5
• flex index: 25
• schelet: SEBS
• ciorap interior: 

Comfort Fit
• sistem  

Easy Entry

199,99 lei

-35%
preţ iniţial 319,99 lei

ochelari de schi copii
902 DAO KIDS
• protecţie UVA, UVB și UVC 100%
• protecţie anti-aburire
• 1 strat de spumă în jurul ramei

69,99 lei
preţ iniţial 79,99 lei

47,99 lei

beţe de schi  
copii JSP 2.1
• lungime: 90-105 cm
• diametru: 16 mm
• material: Alu 6061

ochelari schi
J - 200
• protecţie UV 

100%,,filtru: 
35%,,1-strat de spumă

44,99 lei

hanorac copii
KEIKO
• măr.: 

140/146-164/ 
170

• material:  
fleece tricotat

• tratament  
împotriva  
scămoșării

109,99 lei

-20%
preţ iniţial 139,99 lei

pantaloni copii
RUBY
• măr.: 116-146
• coloana de apă 

3000 mm
• respirabilitate: 

3000 g/m²/ 
24 ore

• manșete cu 
protecţie anti-
zăpadă la pantaloni

căciulă cosmonaut copii
YURI
• măr.: 4-7, 8-11,12-15 ani
• material: microfleece

13,99 lei
preţ iniţial 15,99 lei

mănuși de schi copii
KIT
• măr.: 4-7,8-11,12-15
• elemente reflectorizante
• impermeabil, respirabil

29,99 lei

-25%
preţ iniţial 40,99 lei

79,99 lei

-20%
preţ iniţial 99,99 lei
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hanorac copii
• măr.: 116-176
• material  

100% bumbac
• croială regular
• închidere cu 

fermoar pe  
toată lungimea

• material 
confortabil  
din bumbac  
pur

109,99 lei

-55%
preţ iniţial 259,99 lei

căciulă de iarnă copii
• măr.: UNI
• material 60% bumbac,  

40% akryl
• material confortabil
• crioală clasică
• logo pe partea din faţă

29,99 lei

-50%
preţ iniţial 64,99 lei

căciulă de iarnă
• măr.: M-L 
• material 70% poliakryl, 30% lână
• căptușeală fleece

56,99 lei

-35%
preţ iniţial 89,99 lei

trening copii
• măr.: 116-

164
• material  

100% 
poliester

• ideal la 
antrenamentul  
de fotbal

• crioală 
confortabilă

119,99 lei

-40%
preţ iniţial 214,99 lei

încălţăminte de iarnă copii
CALLE
• măr.: 25-39

109,99 lei

încălţăminte de iarnă copii
CLAY
• măr.: 28-35

84,99 lei

-20%
preţ iniţial 109,99 lei

căciulă unisex
• măr.:UNI
• material: 100% akryl

portofel
• măr.: UNI
• material 

100% 600D 
poliester

• buzunar 
cu fermoar pentru 
monezi

• imprimeu elegant
• mărime practică

27,99 lei
preţ iniţial 31,99 lei

trotinetă
TWELVEMAX
• roţi: 12“ gonflabile
• ghidon reglabil: 84-94 cm
• frâne: faţă/spate V-brake
• greutate: 8,2 kg
• greutate admisă: 100 kg

bicicletă fără pedale
GOGOGO
• greutate: 4,05 kg
• înălţime ghidon: 53-58 cm
• înălţime min. șa: 36 cm
• frînă spate V-brake

224,99 lei

trotinetă pliabilă
NO GRAFFITI
• înălţime ghidon:  

63,5-83,5 cm
• greutate 

admisă: 100 kg
• greutate: 

3,10 kg
• roţi: 120 mm
• rulmenţi: 

ABEC 5 carbon

109,99 lei

skateboard  
juniori
FLOW-ER/
CLAWS/  
WRITE
• dimensiuni: 

71x20 cm
• placă: 9 straturi de 

arţar chinezesc
• greutate admisă: 

50 kg
• roţi: 50x36 mm
• rulmenţi: ABEC 3 

carbon

54,99 lei

cască de 
biciclete copii
KID 2
• măr.: 48-52
• greutate: 185 g
• tehnologie: 

InMold
• 8 orificii de 

ventilare
• plasă împoriva 

insectelor

115,99 lei

-20%
preţ iniţial 149,99 lei

role copii
CADENCE
• măr. ajustabilă: S (29-34), 

M (32-37), L (35-40)
• roţi: 70 mm/80 A
• rulmenţi: ABEC 3

229,99 lei

-45%
preţ iniţial 449,99 lei

patine de hochei juniori
1K JR
• măr.: 33-38
• material: microfibră
• lame inox CCM

189,99 lei

-30%
preţ iniţial 289,99 lei

patine copii
PRINCESS
• măr. reglabilă.: 29-32/32-35/35-38
• vârf rezistent la ingheţ
• lame din oţel cromat

144,99 lei
preţ iniţial 159,99 lei

69,99 lei

-30%
preţ iniţial 99,99 lei

304,99 lei


