
КАК МОГА ДА СЪБЕРА ПРОМОТОЧКИ? 
В периода от 16.03.2023 г. до 09.05.2023 г. при всяко пазаруване в обектите на търговска верига Фантастико за 
всеки 10 лева от Вашата покупка, ще получавате на касата по 1 промоточка (10 лева = 1 точка; 20 лева = 2 точки; 
30 лева = 3 точки и т.н.). Залепете получените промоточки на обозначеното в паспорта място. 

КАК ДА ЗАКУПЯ ИЗБРАНИ ПРОДУКТИ MASTERPRO С ДО 60% ОТСТЪПКА? 
Съвсем лесно е! Съберете Вашите промоточки! Само със съответния брой промоточки може да закупите избрания 
от Вас продукт от сериите Masterpro от паспорта на промоцена. Само до 16.05.2023 г. предайте на касата паспорта 
със залепени съответния брой промоточки и вземете избрани продукти от сериите Masterpro с до 60% отстъпка. 
Паспортът не се заменя и няма левова равностойност. Клиентите получават отстъпка при представяне на 
коректно попълнен паспорт на касата. 

Събирай промоточки при пазаруване във Фантастико от 16.03.2023 г. до 09.05.2023 г. и вземи до 60% 
отстъпка от цената на избрани продукти от сериите Masterpro до 16.05.2023 г

Предложенията са валидни само за 
крайни клиенти (физически лица) 
и не се прилагат за юридически 
лица. Снимките на продуктите са с 
илюстративна цел. Извиняваме се за 
евентуални печатни грешки. Всички 
цени са за 1 брой, в български лева, 
с включен ДДС. Предложенията 
са валидни до изчерпване на 
количествата. Артикулите могат да 
бъдат закупени и на редовна цена без 
точки.

• 2100 W / 220-240 V 50/60 Hz
• 5 степени на регулиране на температурата
• LED индикатор
• Система против хлъзгане
• Без PTFE

Контактен 
грил 
Masterpro Foodies
299.99 лв/бр
редовна цена-50% -53%

Промо цена 
с 10 точки

139.99 
лв/бр

• Мощност: 1800W
• Капацитет: 6L и 8 функции на готвене;

60-минутен таймер
• Дигитален дисплей и светлинен

индикатор за работа
• Температурен диапазон 80ºС до 200ºС,

циркулация на горещ въздух 360ºС

Фритюрник с горещ 
въздух Masterpro 
Rocket 600
399.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
с 10 точки

199.99 
лв/бр

до 60%
отстъпка
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• 800W / 220-240V
50/60Hz

• 2 скорости на мотора
• Ножчета от 

неръждаема стомана 

Уред 3 в 1 пасатор 
миксер блендер 
Masterpro Foodies
149.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
със 7 точки

59.99 
лв/бр

• 100W / 220-240V  50/60Hz
• Корпус от неръждаема 

стомана
• Оборудвана със 

система против капки 
и филтърна кошница

• Предпазител за 
прегряване на мотора

Цитрус преса 
Masterpro Foodies
139.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
със 7 точки

64.39 
лв/бр

99.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
със 7 точки

49.99 
лв/бр

Мултифункционално 
ренде Masterpro 
Foodies

• 13х14х41см
• V-образно ренде 5 

части за нарязване на 
пръчици и филийки 
от 1.5мм до 7.00мм

• Висококачествена 
неръждаема стомана

Кухненска везна 
Masterpro Foodies

39.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
с 5 точки

19.99 
лв/бр

• Капациет 2гр - 5000гр

• Диапазон на 
измерване: 0-250°C 

• LCD дисплей
• Таймер и аларма
• 8 настройки според 

вид на месо и вкус

• 500W / 220-240V  50/60Hz
• 2 скорости + функция 

Pulse
• Нож и корпус от 

неръждаема стомана 
304

• Термоустойчива 
стъклена кана с 1.5 л 
вместимост

• 150W / 220-240V  50/60Hz
• 5 приставки за 

настъргване на 
• зеленчуци, сирене и 

рязане на шайби
• Корпус и нож от 

неръждаема стомана

Индукционен 
единичен котлон 
Masterpro Foodies

Дигитален 
термометър за
месо Masterpro 

Блендер 
Masterpro Foodies

Електрическо ренде 
Masterpro Foodies

199.99 лв/бр

59.99 лв/бр

159.99 лв/бр

179.99 лв/бр

редовна цена

редовна цена

редовна цена

редовна цена

Промо цена 
с 10 точки

Промо цена 
с 5 точки

Промо цена 
със 7 точки

Промо цена 
със 7 точки

99.99 
лв/бр

29.99 
лв/бр

69.99 
лв/бр

79.19 
лв/бр

• 2000W / 220-240V  50/60Hz
• Размери 270х310х65мм
• Плоча от черно 

кристално стъкло
• Таймер и дигитален 

диспей
• Температурен диапазон 

60ºС до 240ºС

Kупи за разбиване 
Masterpro Foodies

89.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
с 5 точки

44.99 
лв/бр

• Ф5.5х23см със стойка
• Висококачествена 

неръждаема стомана 

Мелничка за сол 
и пипер Masterpro 
Foodies

39.99 лв/бр Промо цена 
с 5 точки

19.99 
лв/бр

• Комплект 2 броя 
20х11.5см, 24х12см с 
капаци

• Висококачествена 
неръждаема стомана

• Гумирана долна част 
против хлъзгане

• Мерителна скала

редовна цена

39.99 лв/бр Промо цена 
с 5 точки

19.99 
лв/бр

Комплект 3 прибора 
за готвене 
Masterpro Foodies

• Черпак с функция за 
отцеждане

• Лъжица за 
разбъркване и 
сервиране

• Решетъчна шпатула
• Неръждаела стомана 

и олекотен твърд 
найлон

редовна цена

44.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
с 5 точки

19.79 
лв/бр

Дъска за рязане 
и сервиране 
Masterpro Foodies 

• Размер 40х28х1.0см

Нож на главния готвач 
20см неръждаема 
стомана

54.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
с 5 точки

27.49 
лв/бр

Нож Сантоку 17.5см 
неръждаема 
стомана

54.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
с 5 точки

27.49 
лв/бр

Нож за филетиране 
20см неръждаема 
стомана

Нож за белене 8.75см 
неръждаема стомана

45.99 лв/бр

29.99 лв/бр

редовна цена

редовна цена

Промо цена 
с 5 точки

22.99 
лв/бр

Промо цена 
с 5 точки

14.99 
лв/бр

Нож за стек 12.5см 
неръждаема стомана

29.99 лв/бр
редовна цена

Промо цена 
с 5 точки

14.99 
лв/бр

-60%

-54%

-56% -50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-56%

-50%
-50%

-50% -50% -56%

-50%

Събирай промоточки при пазаруване във Фантастико
от 16.03.2023 г. до 09.05.2023 г. и вземи до 60%
отстъпка от цената на избрани продукти от сериите Masterpro
до 16.05.2023 г


