
Kárpitozott szék több színben

9 900 Ft

BÚTORVÁSÁR
több ezer termék készletről azonnal
KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK A KÉSZLET EREJÉIG

Áruvásárlási
HITEL AKCIÓ
részletek 
a 4. oldalon

HOMA CENTRUM
Szombathely, Varasd u. 10.
Telefon: 94/500-455
Nyitva tartás: hétfôtôl
szombatig: 9.00-18.00
Akciós áraink 2019. október 31-ig, ezen belül 
a készlet erejéig érvényesek. A szórólapban 
szereplô árak engedménnyel csökkentett 
akciós árak, melyek nem tartalmazzák 
a fotókon szereplô dekorációkat. 
A kínálatunkban szereplô 
bútorok helyszíni szerelést igényelnek.

www.fonixbutorszalon.hu Megújult weboldalunkon már vásárolhat is!

https://www.fonixbutorszalon.hu/nappali/szekek/etkezoszekek


199 900 Ft

Ágyazható, ágynemûtartós sarok, 
szövetválasztási lehetôséggel, 
306x200 cm méretben, több színben

149 900 Ft

Ágyazható, ágynemûtartós sarok, 
szövetválasztási lehetôséggel, 

306x200 cm méretben, több színben

59 900 Ft

Konyhabútor összeállítás 
240 cm széles kivitelben

https://www.fonixbutorszalon.hu/nappali/karpitos-sarokkanapek
https://www.fonixbutorszalon.hu/aradena-sarokkanape
https://www.fonixbutorszalon.hu/konyhabutorok-gepek/brw-konyhabutorok/junona-line-konyhabutor-240


49 900 Ft

Nappali bútor összeállítás 
240 cm széles kivitelben
LED-polcvilágítással

Minőségi 
bútorok
készletről 
azonnal!49 900 Ft

3-ajtós gardróbszekrény 
127 cm széles, 

polcos-akasztós kivitelben

138 900 Ft

Ágyazható, ágynemûtartós kanapé,
szövetválasztási lehetôséggel,
160x200 cm méretû bonellrugós
fekvôfelülettel, több színben

https://www.fonixbutorszalon.hu/dolores-nappali-szekreny-led-vilagitassal
https://www.fonixbutorszalon.hu/haloszoba/gardrobszekrenyek
https://www.fonixbutorszalon.hu/juno-iii-kanape


Hitelösszeg: 100 ezer Ft és 1 millió Ft között. Futamidő: 12 és 36 hónap között. 300 000 Ft-ig önerő nélkül. Havi kezelési költség 0%. Éves Ügyleti Kamat: 9,53%. A hitel nyújtója az OTP Bank Nyrt. a Főnix Bútorszalon
Kft. az OTP Bank Nyrt hitelközvetítője. Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A hitelkonstrukció a 2019.10.01. és 10.31. között, a kijelölt áruházakban, meghatározott ter-
mékekre vehető igénybe és a készlet erejéig érvényes. THM: 500.000 Ft hitelösszeg és 36 hónapos futamidő esetén 9,95%. A THM meghatározása a 83/2010. (III.25.) Korm. R.9§(1) bekezdésében megjelölt szabá-
lyozáson alapul. A tájékoztatás nem teljes körű, ezért további részletes információért kérjük, tájékozódjon az ügyintézőnél, vagy az áruházakban elhelyezett hatályos Hirdetményből, valamint az OTP Bank Nyrt.
bankfiókjaiban és honlapján közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból. Reprezentatív példa: Hitelösszeg 100.000 Ft, Futamidő 12 hónap, Kamat (fix) 9,53%, Havi törlesztő 9.770 Ft, THM 9,93%, Teljes visszafizetés
105.240 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 0 Ft. * A THM számítás során a folyósítás és az első esedékesség közötti lehetséges legrövidebb időszak - 30 nap - került figyelembe vételre.  

2019. 10. 1–31-ig www.otpbank.hu

 

 

194 900 Ft

Ágyazható, ágynemûtartós sarok,
szövetválasztási lehetôséggel,

260x160 cm méretben, több színben

159 900 Ft

Toronto franciaágy 
táskarugós fekvôfelülettel, 
160x200 cm méretû fekvôfelülettel

Napi szinten használható ágyszerkezetek:
• fotelágy 80 cm széles fekvőfelüleּמel  .  .  .  .  .  .  . 95.900 Ft-tól
• kanapé 135 cm széles fekvőfelüleּמel  .  .  .  .  .  . 128.900 Ft-tól
• kanapé 155 cm széles fekvőfelüleּמel  .  .  .  .  .  .  . 131.900 Ft-tól
• sarokkanapé 135 cm széles fekvőfelüleּמel .  .  .  . 197.900 Ft-tól
• sarokkanapé 155 cm széles fekvőfelüleּמel  .  .  . 203.900 Ft-tól

https://www.fonixbutorszalon.hu/nappali/karpitos-sarokkanapek
https://www.fonixbutorszalon.hu/toronto-franciaagy

