
ZYSKAJ PODWÓJNIE Z

PROMOCJA

Oszczędność w wysokości 5 000 zł wyliczona została wg cen w sklepach online wraz z rabatami dostępnymi w aplikacji Home Profit z dnia 07.02.2023 r., w oparciu o koszyk zakupów proponowanych do wykończenia i 
urządzenia domu jednorodzinnego. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360). Regulamin promocji: https://www.extradom.pl/projekty-zyskaj-podwojnie

https://www.extradom.pl/projekty-zyskaj-podwojnie
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PODWÓJNY ZYSK? 
TYLKO Z EXTRADOM.PL!

Kup projekt - skorzystaj z rabatu do 1 200 zł, a swój 
nowy dom z nami wyposażysz nawet 

Już dziś wybierz dowolny projekt domu z naszej oferty, 
a w prezencie dostaniesz dostęp do nawet 30% 
rabatów PREMIUM w kilkudziesięciu sklepach 
internetowych i stacjonarnych. 

+5 000 zł taniej! 
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JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z RABATU? 

Zamów projekt i odbierz paczkę - w środku znajdziesz kod do aktywacji konta premium

Pobierz aplikację Home Profit na swój telefon i aktywuj dostęp za pomocą kodu  

Wybierz sklep i skopiuj kod z aplikacji (możesz użyć go również na stronie www sklepu)

Zrób zakupy, wpisz kod rabatowy we wskazanym w koszyku miejscu 
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JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z RABATU?
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ZOBACZ, JAK W ŁATWY SPOSÓB 
UDAŁO SIĘ NAM ZAOSZCZĘDZIĆ +5 000 ZŁ

Z pomocą aplikacji Home Profit zrobiliśmy zakupy w kilkunastu sklepach
z wyposażeniem wnętrz, meblami, oświetleniem, tapetami 
czy dekoracjami. W naszym koszyku znalazły się m.in.:

lampy  

fototapety

tekstylia

meble 

narzędzia ogrodnicze
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Oszczędność w wysokości 5 000 zł wyliczona została wg cen w sklepach online wraz z rabatami dostępnymi w aplikacji Home Profit z dnia 07.02.2023 r., w oparciu o 
koszyk zakupów proponowanych do wykończenia i urządzenia domu jednorodzinnego. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360). Regulamin promocji: 
www.extradom.pl/projekty-z-podwojnym-zyskiem

https://www.extradom.pl/projekty-z-podwojnym-zyskiem
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MARKA WYSOKOŚĆ RABATU KOSZYK PRZED RABATEM SUMA RABATÓW

15% 1 435,94 zł -215,39 zł

9% 8 794,00 zł -791,46 zł

12% 4 715,36 zł -611,94 zł

10% 15 130,00 zł -1 513,00 zł

8% 7 943,00 zł -635,44 zł

25% 2 317,00 zł - 579,25 zł

10% 3 492, 00 zł -342, 00 zł

10% 3 348,00 zł -334,80 zł

Oszczędność: 5 023,28 zł



Zadzwoń 71 715 20 60
poniedziałek – piątek: 8.00-21.00 

sobota: 9.00-17.00

Chcesz kupić projekt?

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń 71 718 89 70
poniedziałek – piątek: 8.00-19.00

Interesuje Cię oferta Projektu z Budową?

Oszczędność w wysokości 5 000 zł wyliczona została wg cen w sklepach online wraz z rabatami dostępnymi w aplikacji Home Profit z dnia 07.02.2023 r., w oparciu o koszyk zakupów proponowanych do wykończenia i 
urządzenia domu jednorodzinnego. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360). Regulamin promocji: https://www.extradom.pl/projekty-zyskaj-podwojnie

https://www.extradom.pl/projekty-zyskaj-podwojnie
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