ÉlményVilág Album
ruházati melléklet
„Köszöntünk a szerelőknek szóló
ÉVA partnerprogramban”

2015-2016

„Engedd meg hogy bemutatkozzam,
a nevem ÉVA, én mutatom be Neked
a megújult partner programot.“
A megújult ÉVA partner programunkon keresztül szeretnénk köszönetet mondani Neked,
hogy minket választottál.
Az ÉlményVilág Akció sikerének garanciája,
hogy részvételeddel nem csak esélyt szerzel
több, mint 190 élmény egyikére, de a feltételek teljesülése esetén biztosan meg is kapod
azt, vagy akár többet is, ha rendszeresen játszol velünk!
Ehhez csak a Saunier Duval készülékek vonalkódját kell a megadott módon beküldened
nekünk, és ha összegyűlt annyi SD mosolyod/pontod amennyi az általad kiválasztott
élményajándékhoz/munkaruházathoz szükséges, értesíts minket és postai úton küldjük
Neked a kiválasztott élménykártyát/munkaruhát.
Hogy az élmény gondtalan élmény legyen, az
ajándékok adójának a fizetését is átvállaljuk!
Merülj el a megújult Saunier Duval ÉlményVilágban és játssz velünk tovább, váltsd be a
mosolyokat/pontokat, és válassz a különböző
ajándékok közül!
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A Saunier Duval mosolygyűjtés ilyen egyszerű:
1 Megveszed a készüléket…

2 Kivágod a készülék vonalkódját…

3 Ráírod az elérhetőséged...
(név, cím, mobilszám, e-mail cím)

4 Elküldöd postán...
(Saunier Duval Élményvilág,
1388 Budapest Pf.:72)

5 Válassz a ruhák közül és
küldd el ajándékigényed az
elmenyvilag@duval.hu-ra

6 Használd :)
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Az akcióban résztvevő készülékek SD mosoly értékei
(2016. 07. 31-ig):
mosoly érték: 150 x
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Renova Mini

Semia

SD mosoly érték: 150

SD mosoly érték: 150

ThemaClassic

KLOM

SD mosoly érték: 150

SD mosoly érték: 150

CombiTEK

Opalia

SD mosoly érték: 150

SD mosoly érték: 150

mosoly érték: 250 x

mosoly érték: 350 x

Semia Condens

Renova Electric

Thema Condens FAS 45-A, 65-A

SD mosoly érték: 250

SD mosoly érték: 250

SD mosoly érték: 350

Thema Condens

Themafast

Isotwin Condens

SD mosoly érték: 250

SD mosoly érték: 250

SD mosoly érték: 350

Isotwin

KLZ

SD mosoly érték: 250

SD mosoly érték: 250
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Az akcióban résztvevő készülékek SD mosoly értékei:
mosoly érték: 100 x

mosoly érték: 150 x

Opalia-B

Thema Classic C25 (H-HU)

Thema Condens AS 12-A, AS 25-A

SD mosoly érték: 100

SD mosoly érték: 150

SD mosoly érték: 200

Thelia Condens
SD mosoly érték: 150

Renova Electric (2015)
SD mosoly érték: 150
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mosoly érték: 200 x

mosoly érték: 250 x

mosoly érték: 300 x

mosoly érték: 350 x

SD 18 KKS Condens

SD 25, 35 KKS Condens

SD 48 KKS Condens

SD mosoly érték: 250

SD mosoly érték: 300

SD mosoly érték: 350

Thema Condens 25-A, 30-A, AS 30-A

Isofast 21 Condens 25-A (H-HU)

Thema Condens FAS 45-A, 65-A

SD mosoly érték: 250

SD mosoly érték: 300

SD mosoly érték: 350
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Munkaruházat
!

600
SD mosoly

8

A Saunier Duval ruházati termékek
egyedi igények alapján készülnek, ezért
az igényelt ruházati termékeket cserélni
nem áll módunkban.
Amennyiben bizonytalanság lépne fel a méret
megadásakor, keresd műszaki tanácsadóink
egyikét, akik szívesen segítenek a pontos méret
kiválasztásában.
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Saunier Duval logóval ellátott
kantáros nadrág

245 g/m2 (65% PE, 35% pamut) munkaruhaanyagból
szürke-piros színkombinációban
• szürke-piros színben
• 1 darab Saunier Duval logóval
• tépőzárral ellátott mellzsebbel
• zippzáros sliccel
• két első nadrágzsebbel
• jobb oldalon két collstoktartó zsebbel
• bal oldalon tépőzáras zsebfedővel ellátott telefontartóval
• hátul kényelmes gumis derékkal
• kényelmes gumival kombinált kantárral

Kantáros nadrág

S

M

L

XL

XXL

Derékbőség
(cm)

96

100

108

112

120

600 SD mosoly
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2

Saunier Duval logóval ellátott
bélelt munkaruhamellény

245 g/m2 (65% PE, 35% pamut) munkaruha anyagból
szürke-piros színkombinációban.
• szürke-piros színben
• 2 darab Saunier Duval logóval
• mindkét oldalon zsebfedős tépőzáras mellzsebbel
• két első zsebbel
• zippzáros záródással, zippzártakaróval
• két oldalon gumival kombinált kényelmes derékkal
• tépőzárral záródó belső zsebbel
• meleg béléssel

M

L

XL

XXL

Mellbőség és
derékbőség (cm) 126

Mellény

S

133

140

147

152

Mellényhossz
(cm)

69

75

75

75

64

600 SD mosoly
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Saunier Duval logóval ellátott
munkaruhakabát

245 g/m2 (65% PE, 35% pamut) munkaruha anyagból
szürke-piros színkombinációban
• szürke-piros színben
• 2 darab Saunier Duval logóval
• mindkét oldalon zsebfedős tépőzáras mellzsebbel
• két első zsebbel
• zippzáros záródással, zippzártakaróval
• gumival kombinált mandzsettával
• két oldalon gumival kombinált kényelmes derékkal
• tépőzárral záródó belső zsebbel

Kabát

S

M

L

XL

XXL

Mellbőség
(cm)

122

126

130

136

142

Derékbőség
(cm)

110

114

118

124

130

600 SD mosoly
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Saunier Duval logóval ellátott
farmernadrág

Sportos, lezser farmernadrág, 80 g/m2 (81% pamut,
17% PE, 2% elasztán) farmeranyagból.
• sötétkék színben
• hátul 1 darab Saunier Duval logóval az övbújtatón
• hátul mind a két oldalon farzsebbel
• elöl mind a két oldalon normál méretű zsebbel,a jobb
oldalon egy kis méretű zsebbel.
• fémgombos sliccel
5

Saunier Duval logóval ellátott
farmerkabát

Sportos, lezser farmerkabát, 80 g/m2 (81% pamut,
17% PE, 2% elasztán) farmeranyagból.
• sötétkék színben
• hátul 1 darab Saunier Duval logóval
• kabát belsejében 1 darab Saunier Duval logóval
• elöl mind a két oldalon zsebfedős fémgombos
mellzsebbel
• elöl mind a két oldalon bemetszett normál méretű
zsebbel
• elöl fémgombos záródással
• mandzsetta fémgombos záródással
• fémgombbal állítható szűkítő a farmerkabát alján
JAVASLAT! Ajánljuk, hogy a szettben használt farmerruházatok
(farmernadrág és farmerkabát) megrendelését egyidőben küldd el
nekünk, mert a nem egyidőben leadott farmerigényeknél sajnos
előfordulhat, hogy a farmerruházatok színének árnyalata/koptatása
kis mértékben eltér.

600 SD mosoly
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Farmernadrág

*

31

32

33

34

36

38

40

42

Derékbőség (cm)

75–77,5

77,5–80

80–82,5

82,5–86

86–91

91–96

96–101

101–106

Csípőbőség (cm)

94–96,5

96,5–99

99–101,5

101,5–105

105–110

110–115

115–120

120–125

Combbőség (cm)

56–57,25

57,25–58,5 58,5–59,75 59,75–61,5

61,5–64

64–66,5

66,5–69

69–71,5

Külső lábhossz*

32

32

32

32

32

34

32

34

32

34

32

34

34

34

34

34

32 (100 cm), 34 (105 cm). Nadrágméret megadásakor az általános méret mellett kérjük a lábhossz megadását is. Pl.: 31/32 vagy 36/34.

Farmerkabát
Mellbőség (cm)
Kabát alja (cm)
(csípő-derék közötti rész)

Ujjhossza (cm)

XS

S

M

L

XL

XXL

95–99

100–104

105–109

110–120

121–125

126–136

81–86

90–94

95–100

101–106

107–114

115–120

63

64

65

66

67

68

Így tudod megtalálni a jó méretet:
Derék: A derék mérésénél nem szabad a hasat behúzni! Helyezd a mérőszalagot vízszintesen –
nem túl szorosan – a derék legszűkebb részére, és hagyj egy ujjnyi távolságot a mérőszalag és
a derekad között.
Csípő: Állj természetes alapállásba. Helyezd a mérőszalagot vízszintesen derék alá, azaz
a deréktól számítva körülbelül 20 cm-rel lejjebb a csípő legbővebb részéhez. Ügyelj arra, hogy
ne mozduljon el a mérőszalag.
Comb: Állj természetes alapállásba. Helyezd vízszintesen a szalagot a comb körül az ágyéktől
körülbelül 5 cm-rel lejjebb, a comb legnagyobb körméretéhez.
Külső lábhossz: Tedd a mérőszalagot a derekadhoz. Attól a ponttól mérd, ahonnan a
derékbőséget mérted: javasoljuk a köldök vonalát. Egyenes lábbal állva, mezítláb, a lábad
külső oldalán kívülről haladva mérd meg a külső lábhosszat. Ez adja meg a nadrágod

hosszát, ezért addig mérd, ameddig szeretnéd, hogy a farmer szára érjen, körülbelül a cipő
sarkának kezdetéig.
Ujjhossza: Enyhén hajlítsd be a karod, és a mérőszalagot vezesd le vállad csúcsától,
a behajlított könyöködön keresztül a csuklócsontig (addig a pontig, ahol kézfejed behajlik).
Mellbőség: Állj természetes, egyenes alapállásba, kezed a tested mellett leengedve. A hát
és mell legszélesebb részénél mérd le a mellbőséget úgy, hogy a hüvelykujjad beférjen a szalag alá. Farmerkabát esetén használattól függően úgy kalkulálj, hogy tudj egy vastagabb pulóvert is alá venni.
FIGYELEM! A farmerek konfekcióméretekben készülnek a táblázatban megadott paraméterek
szerint, ezért lehetnek kis egyéni eltérések a kívánt méret és a farmerek méretei között.
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Az ÉlményVilág Akcióval kapcsolatos további, részletes információk elérhetőek:
Vaillant Saunier Duval Kft. - Saunier Duval Brand
Személyesen:
1117 Budapest, Hunyadi J. út 1. címen,
Telefonon:
+36 1 464 7824
Interneten:
www.elmenyvilag.hu oldalon, E-mailben: elmenyvilag@duval.hu címre küldött üzenettel.
Az Akció teljes részvételi szabályzata megtalálható a www.elmenyvilag.hu internetes oldalon.
Az Akció hivatalos elektronikus levelezési címe: elmenyvilag@duval.hu
Az élményajándékok pénzre át nem válthatók. Az élményajándékok értékéhez kapcsolódó adó- és járulékfizetési
kötelezettséget, valamint az ajándékok kézbesítési költségét a Vaillant Saunier Duval Kft. viseli.

Érvényes: 2015. 09. 15-től 2016. 09. 15-ig vagy visszavonásig.
Prospektus neve: Saunier Duval – Élményvilág Album – 2015-2016.
Prospektus cikkszáma: S-02-01-15-EVA-0915.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Saunier Duval ÉlményVilág Albumban közölt információkban,
képekben és tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges.
A Vaillant Saunier Duval Kft. és az FDB Kft. (Feldobox) fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül
megváltoztassák a prospektusban szereplő élményajándékok tartalmát és a programlehetőségek listáját.
Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az albumban közöltek megfeleljenek a valóságnak.
Tekintettel arra, hogy a programlehetőségek listája folyamatosan változhat, kérjük, hogy kövessétek figyelemmel
az internetes honlapunkat (www.elmenyvilag.hu) vagy tájékozódjatok ügyfélszolgálatunknál (+36 (1) 464 78 24).
Azt tanácsoljuk, hogy az SD mosolyértékek beváltása előtt minden esetben érdeklődjetek a programlehetőségekről képviseletünknél.
A Saunier Duval nem tehető felelőssé semmilyen nyomdai hibáért vagy pontatlanságért.

A megszerezhető élményajándékok:
Fantázia
-élménykártya-

Harmónia
-élménykártya-

Energia
-élménykártya-

Kóstoló
-élménydoboz-

SD mosoly: 400
80 programlehetőség

SD mosoly: 600
90 programlehetőség

SD mosoly: 790
100 programlehetőség

SD mosoly: 830
60 programlehetőség

Családi Móka
-élménydoboz-

Hobbi
-élménydoboz-

Világ Zamatai
-élménydoboz-

SD mosoly: 920
65 programlehetőség

SD mosoly: 1010
65 programlehetőség

SD mosoly: 1070
35 programlehetőség

Kaland
-élménydoboz-

Kényeztetés
-élménydoboz-

A Bor Világa
-élménydoboz-

Ínyencek Asztala
-élménydoboz-

SD mosoly: 1300
85 programlehetőség

SD mosoly: 1300
85 programlehetőség

SD mosoly: 1580
40 programlehetőség

SD mosoly: 1950
20 programlehetőség

Aktív Pihenés
-élménydoboz-

Kastélyszálló
-élménydoboz-

Wellness Üdülés
-élménydoboz-

Adrenalin
-élménydoboz-

SD mosoly: 2060
30 programlehetőség

SD mosoly: 2620
12 programlehetőség

SD mosoly: 3030
25 programlehetőség

SD mosoly: 3950
85 programlehetőség

Kapcsolattartóink elérhetőségei
az alábbiak:
Mórocz Attila, értékesítési képviselő
(Nyugat-Magyarország)
Tel.: +36 20 961 2151
Hartai Mátyás, értékesítési képviselő
(Budapest, Közép-Magyarország)
Tel.: +36 30 299 4252
Szigetvári Péter, értékesítési képviselő
(Kelet-Magyarország)
Tel.: +36 30 478 6847
Gyimesi Attila, SD mosoly beváltása 		
Tel.: +36 20 480 7365
elmenyvilag@duval.hu
www.saunierduval.hu
www.elmenyvilag.hu

Vaillant Saunier Duval Kft.
Tel.: +36 1 464 78 30, +36 1 464 78 05
Fax: +36 1 464 78 26

