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WMNS ROSHERUN
WINTER 047

https://www.eastend.pl/buty-nike-wmns-rosherun-winter-047
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JAK KUPOWAĆ 
TANIEJ?
Często pytacie nas o rabaty i zniżki, 
a najprostszym sposobem na tańsze 
zakupy jest założenie własnego konta 
na eastend.pl. 

Już na starcie otrzymujecie pakiet punktów rabatowych, którymi możecie w 
bardzo łatwy sposób obniżyć cenę interesujących Was produktów, a poprzez 
dodatkowe aktywności kolejne punkty można mnożyć i mnożyć i w ten sposób 
kupować jeszcze taniej. To naprawdę dziecinnie proste!

Po aktywowaniu swojego konta masz już pakiet punktów. Jak je pomnożyć? 
Wypełniając dodatkowe pola w formularzu. Wystarczy poświęcić trochę czasu i 

obserwować, jak punktów przyjemnie przybywa! Będąc naszym klientem 
wielokrotnie otrzymasz dodatkowe punkty przy okazji kolejnych akcji, tak po 
prostu, wprost na swoje konto! Fajnie, prawda?

Korzystaj z punktów rabatowych podczas każdych zakupów! Nasza strona 
została przygotowana w taki sposób, by maksymalnie ułatwić Ci przejście 
przez cały proces zakupowy. Punkty, które możesz wykorzystać na dany 
produkt są ograniczone, maksymalna zniżka jest w okolicach 20% – to bardzo 
korzystna opcja! Niewykorzystane punkty nadal przechowywane są na Twoim 
koncie – wykorzystaj je podczas kolejnych zakupów!
Bądźcie z nami! Załóż konto tutaj: https://www.eastend.pl/
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Buty: Timberland 6" Classic 97R (449 zł)Buty: Dr. Martens 1460 White (499 zł)

Buty: Dr. Martens Beckett Cherry (449 zł)

https://www.eastend.pl/buty-timberland-6-classic-97r
https://www.eastend.pl/buty-dr-martens-beckett-cherry
https://www.eastend.pl/buty-drmartens-1460-white


Buty: Nike Wmns Air Max Thea 603 (409 zł) Buty: Nike Wmns Air Max 90 036 (479 zł)
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https://www.eastend.pl/buty-nike-wmns-air-max-thea-603
https://www.eastend.pl/buty-nike-wmns-air-max-90-036
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ORIGINAL SHORT 
GLOSS WHITE

https://www.eastend.pl/kalosze-hunter-original-short-gloss-white
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Prawdziwa ikona 
- kultowe buty 
Timberland!
Klasyczne, solidne trapery marki 
Timberland znane są chyba każdej, mniej 
lub bardziej zorientowanej w obecnych 
trendach, osobie. 

Ponadczasowa sylwetka butów, początkowo stworzona z myślą o ciężko 
pracujących mieszkańcach Nowej Anglii, perfekcja wykonania oraz 
wykorzystanie najwyższej jakości materiałów sprawiło, że na stałe zagościły na 
wybiegach oraz w stylizacjach celebrytów. Od 2002 roku marka jest dostępna 
w Polsce, a w ofercie naszego sklepu znajdziecie szeroką gamę modeli i 
wariantów kolorystycznych obuwia Timberland.

Kultowe trapery sprawdzają się zarówno w zimie jako doskonały kompan dla 
ciepłych skarpetek, zimowej parki i grubych legginsów, jak również w lżejszych, 
jesienno-wiosennych (a nawet letnich!) stylizacjach. Najlepiej czują się w 
towarzystwie koszuli w kratę, zniszczonych rurek, ramoneski lub pikowanej 
kurtki, ale tak naprawdę można je nosić niemalże do wszystkiego. Jako buty 
'unisex' wyglądają rewelacyjnie na męskich, jak również i damskich stopach 
nadając lekko nonszalancki ton każdej, nawet eleganckiej stylizacji, a ich „ciężki” 

charakter stanowi doskonałą przeciwwagę dla lekkich, koszulowych mgiełek.

Buty Timberland to doskonały wybór dla osób szukających uniwersalnych, 
trwałych i wygodnych butów, które swoim ponadczasowym charakterem 
bronią się przed stale zmieniającymi się trendami. Przywiązanie do tradycji 
marki oraz dbałość o każdy, najmniejszy szczegół wykonania pozwoliło 
stworzyć obuwie wychodzące naprzeciw wymaganiom klientów na całym 
świecie.

Buty: Timberland 6 In Prem 909 (449 zł)

https://www.eastend.pl/buty-timberland-6-in-prem-909
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6" PREMIUM 08A


