
-60%
Rabat

AMIC POLSKA sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo 
do zmiany regulaminu 
promocji, wstrzymania 
lub przedłużenia 
promocji w dowolnej 
chwili, po uprzednim 
poinformowaniu o 
tym na stronie www.
amicenergy.pl oraz w 
punktach sprzedaży. 
Pełna wersja regulaminu 
jest dostępna na  
www.amicenergy.pl
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Historia: Od 1910 Do Dzisiaj.
Wszystko zdarzyło się w roku 1910, kiedy Gimmi 
Baldinini postawił pierwszy krok w ręcznej produkcji 
butów na zamówienie. Do dzisiaj te umiejętności 
rzemieślnicze są tak samo ważne jak kiedyś i przeplatają 
się z doświadczeniem, kreatywnością i światową kulturą. 
Teraz, po 100 latach i wielu milionach uszytych par 
butów  firma posiada ponad 100 flagowych sklepów na 
całym świecie w tym w światowych stolicach mody, a 
250 wysoko wykwalifikowanych pracowników kreuje i 
wytwarza produkty pod marką Baldinini. Kolekcje Baldinini 
przyciągają uwagę, są doskonale rozpoznawalne i mają 
ogromną ilość wielbicieli na wiodących rynkach modowych 
świata.

WARUNKI UCZESTNICTWA
•	Od 03.12.2018 roku, klienci dokonujący zakupów na stacjach 

LUKOIL należących do AMIC POLSKA sp. z o.o. mogą 
otrzymać naklejki uprawniające do rabatu na oferowaną 
kolekcję akcesoriów marki Baldinini.

•	Klienci otrzymają naklejkę za każde wydane 20 zł lub 
wielokrotność tej kwoty ( np. 40 zł = 2 naklejki, 60 zł = 3 
naklejki itd.) Otrzymaną przy kasie naklejkę należy umieścić 
na ulotce/karcie kolekcjonerskiej, która jest dostępna na 
każdej stacji LUKOIL. Po zebraniu odpowiedniej ilości 
naklejek klient może kupić wybrany produkt z kolekcji 
Baldinini z rabatem 60%! 

•	Produkty z rabatem 60% można nabyć na wszystkich 
stacjach LUKOIL należących do AMIC POLSKA Sp. z o.o. do 
17.02.2019 lub do wyczerpania zapasów.

•	Zastrzega się, iż oferowane produkty nie podlegają 
regularnej sprzedaży i mogą zostać nabyte jedynie po 
zebraniu odpowiedniej ilości naklejek.

Szalik
Elegancki szalik. 

Wielkość:  
180 x 65 cm

Parasol  
automatyczny

Parasol otwierany  
i  zamykany 

automatycznie,  
odporny na  

otwieranie na wietrze.
Wielkość:   
ø120 cm

Skórzany  
brelok do 

kluczy

Brelok z 
portmonetką 

ze skóry  
ekologicznej

Cena regularna:  

174,75 PLN  
Cena regularna:  

199,75 PLN  Cena regularna:  74,75 PLN  
+6 +6 +3

+3  

69,90 PLN 79,90 PLN 29,90 PLN

29,90 PLN

-60%
Rabat

-60%
Rabat

-60%
Rabat

Zdobądź produkty 
Baldinini w bardzo 
atrakcyjnych 
cenach.

Cena regularna:  74,75 PLN  



Elegancka 
torba  

na ramię
Wielkość:   

28 x 22 x 3 cm

Kopertówka  
ze skóry  

ekologicznej
Skóra ekologiczna z  

metalowym łańcuszkiem.
Wielkość:   

17 x 8 x 13,5 cm

Męski portfel 
skórzany

Portfel męski z 
przegródkami w  

eleganckim pudełku 
na prezent.

Wielkość:   
13 x 9,5 cm

+5 +6 +6 +7 +4 +659,90 PLN 65,90 PLN 79,90 PLN 49,90 PLN99,90 PLN 79,90 PLN

Plecak silk 
touch

Elegancki plecak z 
kieszenią na laptopa. 

Wielkość:   
48 x 28 x 13 cm

Damski portfel  
ze skóry  

ekologicznej
Portfel damski zapinany 
na suwak w eleganckim 

pudełku na prezent.
Wielkość:   

19,5 x 10 cm

Dwustronny, męski 
pasek skórzany

Pasek skórzany z  
metalową klamrą w  

eleganckim pudełku  
na prezent.

Wielkość:  
120 x 3,2 cm

-60%
Rabat

-60%
Rabat

-60%
Rabat

-60%
Rabat

-60%
Rabat

-60%
Rabat

Cena regularna:  

149,75 PLN  
Cena regularna:  

164,75 PLN  
Cena regularna:  

199,75 PLN  
Cena regularna:  

249,75 PLN 
Cena regularna:  

124,75 PLN  
Cena regularna:  

199,75 PLN  


