
        
         
























  
        

     
         

     


 
     


 

     


 
     


 

     


 
     


 

     


 


 


 





       


 


 




 
        
        
        

        


   

    
        
        
        
        



        
        


   

    
      


 















 















  
        

     




 


  


   




   


   




   


   




   


   




   


   




   


   




   


   




   


   

Njoftime

Vendim për disponueshmërinë e produkteve për festat
e Pashkëve

Të nderuar klientë,

Ju lutemi vini re se për shkak të Pashkëve do të ketë ndryshime në disponueshmërinë 
e tregtimit të disa produkteve, si më poshtë:
 


