Mindig az Ön oldalán

Az én szerelőm
rendkívül jól öltözött,

kiváló szakember,

és megbízható.

Saunier Duval Farmer Fashion akció
szerelők részére 2014-2015-ben is!
Sikerre való tekintettel az akciót folytatjuk,
továbbra is az ÉlményVilág Akció keretében.

Legyen Tiéd már most az egyedi tervezésű
Saunier Duval Farmer Fashion kollekció!

A Saunier Duval Farmer
Fashion akció keretében
3 készülék vonalkódjának
visszaküldése után a Tied
lesz 1 db Saunier Duval
farmerkabát vagy 1 db
Saunier Duval farmernadrág.
Az akció időtartama:

2014. november 15.– 2015. november 30.

A fiú modell farmernadrágból egy mérettel nagyobbat visel.

Az akcióban részt vevő, zárt égésterű
és kondenzációs készülékek:
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F25, FAS 12,
FAS 25, FAS 30

Isotwin Condens
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FAS 45, FAS 65

Legyenek kollégáid
öltözködésükben is sokoldalúak!

A munkaruha-akcióban megszerzett
Saunier Duval munkaruhát és a Saunier Duval farmert
kombinálva is viselhetitek a sportos, lezser
vagy a sportosan elegáns megjelenés érdekében!

A sokoldalú farmernadrág! A munkaruha után
az egyediség és a divatosság szimbólumává vált.
A nadrágok anyagát már a 16. században ismerték
Európában. Franciaországban, Nîmes városában
„serge de Nîmes” (ejtsd: szerzs dö nim) néven gyártották.
1873. május 20-án megszületett „a farmer”. Ekkor adta ki
rá az Egyesült Államok szabadalmi hivatala a védjegyet.
A farmer nem sokkal feltalálása után divattá
vált, és népszerűségéből azóta sem vesztett.
A farmernadrág egészen a 20. század
közepéig munkaruha volt, amit nők és férfiak
egyaránt viseltek az amerikai gyárakban,
azonban népszerű volt a farmerek és
a cowboyok körében is.
Az 1950-es évektől vált a farmer igazi
ikonná, amikor James Dean, Marilyn Monroe
és Marlon Brando kezdték viselni. Majd
jött az új őrület, a rock ’n roll, melynek
szimbólumává vált, és ez részben Elvis
Presleynek is köszönhető. A farmer
népszerűségét a hippi korszak pedig csak
fokozta. A márka a fiatalság, az egyediség
és a divatosság szimbólumává vált.
A farmer a popzenében
Több dalszerzőt is megihletett a ruhadarab,
az amerikai kultúra részévé váló farmer
a popzene elengedhetetlen eleme lett.
Énekelt róla Madonna, Janis Joplin, Billy
Joel, Bruce Springsteen és Jon Bon Jovi is.
Magyarországon Somló Tamás és Laux József
„Kék farmer” és Delhusa Gjon „Mindenem
a farmerem” címmel írt róla dalt.
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A feladat egyszerű
1 Vásárolj a megadott

2 Vágd ki a készülékek

készülékekből tetszőlegesen
3 db-ot.

vonalkódját, és tűzd hozzá
a farmer igénylőlapjához.

3 Jelöld be, melyik farmert

választod, és a megfelelő
mérethez tegyél egy X-et.

X S
M

4 Írd rá az elérhetőséged, a borítékra pedig
a „Saunier Duval 2014/2015 Farmer
akció” szlogent.

5 Küldd vissza az 1388 Budapest, Pf.
72 címre, vagy add át személyesen
kollégáinknak az igénylőlapot.

L
XL

6 …és a kiválasztott

farmer 15 munkanapon
belül a Tiéd!

Megújult az ÉlményVilág Akció!
A visszaküldött vonalkódok részt vesznek a Saunier Duval
partnerprogramjában, azaz az ÉlményVilág Akcióban is.
Idén még több élményből választhattok!
A készülékek SD-mosolyértékei:
Renova Mini F12 – 150 SD-mosolyérték
Themaclassic F25, FAS 25, FAS 30 – 150 SD-mosolyérték
Semia F24 – 150 SD-mosolyérték
CombiTEK F24, F28 – 150 SD-mosolyérték

lbum
Világ A

Élmény

Saunier

Duval Élm

ényvilá

g Album

015
2014-2

knek
szerelő
”
ntünk a programban
„Köszö
partner
A
ÉV
ló
szó

015

2014-2

9/22/14

Isotwin F25, F30 – 250 SD-mosolyérték
Themafast F25 – 250 SD-mosolyérték
Semia Condens F25 – 250 SD-mosolyérték
Thema Condens F25, FAS 12, FAS 25, FAS 30 – 250 SD-mosolyérték

3:06 PM

Thema Condens FAS 45, FAS 65 – 350 SD-mosolyérték
Isotwin Condens F30, F35 – 350 SD-mosolyérték

A megújult ÉlményVilág Akcióról bővebben
a www.elmenyvilag.hu oldalon informálódhattok!
Ha kérdésed lenne a promócióval kapcsolatban, munkatársaink szívesen állnak rendelkezésedre
az info@saunierduval.hu e-mail címen vagy a +36 1 464 7830-as telefonszámon.
A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információt a www.saunierduval.hu vagy a +36 1 464 7830-as telefonszámon találsz.
Az akció 2014. november 15-től 2015. november 30-ig, illetve a készlet erejéig tart.
A munkaruha kiszállítása (a megrendelés teljesítése): 2014. november 15. és 2015. december 15. között történik.
Az akcióban részt vevő Saunier Duval készülékek: a zárt égésterű és a kondenzációs készülékek.
A visszaküldéssel feltétel nélkül elfogadom az ÉlményVilág Akció részvételi szabályzatát, és önkéntesen beleegyezem, hogy személyes adataim (név, postacím,
mobiltelefonszám, e-mail cím) bekerüljenek a Vaillant Saunier Duval Kft. (VSD Kft.) adatbázisába, és azokat az akció nyilvántartásához, lebonyolításához felhasználják.
Forrás: http://silouette.postr.hu/?keres=farmer – Ilyen volt a farmer 140 éve- 2013.05.20. 06:10, http://hu.wikipedia.org/wiki/Farmernadrág – 2013. október 21., 18:55

Ide tűzd a készülékek vonalkódjait:

Munkaruha-igénylő lap

Három vonalkódért cserébe csak az egyik farmer választható. Jelöld be, hogy melyiket szeretnéd,
és x-eld be a méretet is! (Ha többet is bejelölsz, a kabátot vesszük figyelembe.)
Farmernadrág
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Derékbőség (cm)
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Külső lábhossz

32

32

32

32

32

34

32

34

32

34

32

34

34

34

34

34

32 (100 cm)
34 (105 cm)

Farmerkabát

XS

S

M

Mellbőség (cm)

95–99

Kabát alja (cm)

81–86
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95–100
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(csípő-derék közötti rész)

Ujja hossza (cm)
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XXL

100–104 105–109 110–120 121–125 126–136
101–106 107–114 115–120
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A szerelő adatai
név:
postai cím:
mobiltelefonszám:
e-mail cím:

A farmerek konfekcióméretekben készülnek a táblázatban megadott paraméterek szerint,
ezért lehetnek kis egyéni eltérések a kívánt méret és a farmerek méretei között.

Küldd vissza az 1388 Budapest, Pf. 72 címre, vagy add át személyesen kollégáinknak:
Radics Tibor kereskedelmi vezető, Dél-Magyarország, +36 30 979 7767
Mórocz Attila értékesítési képviselő, Nyugat-Magyarország, telefonszám: +36 20 961 2151
Szigetvári Péter értékesítési képviselő, Kelet-Magyarország, telefonszám: +36 30 478 6847

Ha egyszerre (egy időben) visszaküldesz 6 vonalkódot,
és igényelsz 1 db farmernadrágot és 1 darab farmerkabátot, akkor
ajándékként küldünk 1 db Saunier Duval baseballsapkát is.

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, ahol 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 hos�szát, ezért addig mérd, ameddig szeretnéd, hogy a farmer szára
érjen, körülbelül a cipő sarkának kezdetéig.
Ujja hossza: 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.

