


ΠΑΙΔΙΚΑ

Παιδικό σετ φόρμας
για αγόρι

Παιδικό σετ φόρμας
για κορίτσι

μόνο14,90€

μόνο15,00€

από 26,90€

από 29,99€

Παιδικό σετ (3τμχ)
για κορίτσι

μόνο19,99€από 35,99€

MATOU FRANCE

admiral

sam 0-13



Παιδικό γουνάκι
για κορίτσι

μόνο 36,00€από 90,00€

Αθλητικό παιδικό 
υπόδημα, UNISEX

μόνο9,95€από 29,95€

ADIDAS

Παιδικό υπόδημα
για κορίτσι, FROZEN

μόνο25,00€από 35,00€

KOZEE

Παιδικό πακέτο 
σχολικών ειδών

μόνο14,90€από 35,00€

NAKAS BOOK HOUSE

Apsiron Oil 
Πρόληψη και αντιμετώπιση ψειρών

μόνο7,42€από 9,90€

REGENIS

LAPIN HOUSE



ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

Γυναικείο αρβυλάκι

Μακρύ κολιέ με 
μαύρες πέτρες - 
ατσάλι επιχρυσωμένο

Γυναικείο μπουφάν

Γυναικείο sneaker,
Hogan

Γυναικείο φόρεμα

Γυναικείο δερμάτινο σακάκι

μόνο50,00€

μόνο20,40€

μόνο39,90€

μόνο220€

μόνο50,00€

μόνο135€
από 99,00€

από 98,00€

από 149,00€

από 440€

από 99,90€

από 228€

FRATELLI PETRIDI

OXETTE

GUESS

KALOGIROU

ALE

LAPEL

Γυναικείο ρολόι με
κινούμενο τριφύλλι

μόνο41,30€από 59,00€

LOISIR



Γυναικείο πουλόβερ

Γυναικείο φόρεμα
- PEPPE JEANS

Γυναικείο backpack

μόνο24,95€

μόνο53,40€

μόνο67,50€

από 39,95€

από 89,00€

από 103,90€

FUNKY BUDDHA

YOURS

TOMMY HILFIGER

Γυναικείο παλτό

μόνο39,99€
από 69,99€

MANGO
Γυναικείο φόρεμα

μόνο35,00€
από 69,90€

ATTRATTIVO
Γυναικεία φούστα 
- οικολογικό δέρμα

μόνο55,00€
από 110€

ANONIMA

από 195€

REPLAY
Γυναικείο σακάκι

μόνο117€



ΑΝΔΡΙΚΑ

Ανδρικό αμάνικο

Ανδρικό jean

Ανδρικό μπουφάν 
parka

μόνο149€

μόνο53,90€

μόνο132€

από 230€

από 77,90€

από 329€

BROOKS BROTHERS

EDWARD JEANS

CLODIST

Ανδρικό κοστούμι

μόνο189€από 272€

IVERGANO



Ανδρικό αμάνικο

μόνο35,90€
από 78,00€

AMERICAN STARS

Ανδρική μπλούζα (σε 2 χρώματα)

μόνο19,50€από 54,90€

COTTON BANK

Σετ εσώρουχα - 
Ανδρικά, DIM

μόνο14,00€από 27,90€

UNDERSTORIES

Ανδρικό πουκάμισο

μόνο38,50€
από 59,00€

MANETTI 
Ανδρικό πουκάμισο Product

μόνο12,00€
από 39,95€

SAGIAKOS



4χμ. Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λάρισσα

info@fashioncity-outlet.gr

www.fashioncity-outlet.gr Follow us

#OUR_BRANDS

ale
aDIDAS
ADMIRAL
AMERICAN stars
anonima
attrattivo
BOSS - HUGO BOSS
blue staff gallery
brooks brothers
clodist
cotton bank
edward jeans
fratelli petridi
fresh line

funky buddha
guess
haralas
ivergano
kalogirou outlet
kozee
lapel
lapin house
LC WAIKIKI
loisir
manetti
mango
matou france
MEDIA MARKT

nakas book house
oxette
PANAIDIS EYEWEAR BOUTIQUE
pop-air
prince oliver
puma
regenis
replay
sagiakos
sam 0-13
tommy hilfiger
tsakiris mallas
understories
yours

*Οι  προσφορές του φυλλαδίου ισχύουν αποκλειστικά από τις 24 Σεπτεμβρίου έως 
και τις 3 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

**Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές, όπως προαναγγέλονται έχουν παρασχεθεί
από τα καταστήματα, που διαθέτουν τα αντίστοιχα προϊόντα και ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου προσφορών από τα 
καταστήματα ανάλογα την τιμολογιακή πολιτική τους. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Καθημερινές 10:00 – 21:00  |  Σάββατο 10:00 – 20:00  |  Κυριακή – Κλειστά


