Mindig az Ön oldalán

Az ügyfeleim elvárják
a kifogástalan
megjelenést,

a megbízhatóságot

és a kiváló
munkát.

Saunier Duval munkaruha-akció
szerelők részére 2013-ban is!
Az ÉlményVilág Akció keretében

Legyen Tiéd már most az egyedi tervezésű
Saunier Duval munkaruhakabát vagy a kantáros
munkanadrág vagy a bélelt munkaruhamellény!
A Saunier Duval 2013-as tavaszi / nyári akciójának
keretében 2 készülék vonalkódjának visszaküldése után
a Tiéd lesz vagy 1 db Saunier Duval munkaruhakabát vagy 1 db
kantáros munkanadrág vagy 1 db bélelt munkaruhamellény!
Az akció időtartama: 2013. április 10. - 2013. augusztus 31.
A feladat egyszerű
1 Vásárolj a megadott

készülékekből tetszőlegesen
2 db-ot.

2 Vágd ki a készülékek

vonalkódját, és tűzd hozzá
a munkaruha igénylőlapjához.

3 Jelöld be, melyik munkaruhát
választod, és a megfelelő
mérethez tegyél egy X-et.
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4 Írd rá az elérhetőséged,

a borítékra pedig a „Saunier
Duval 2013 tavaszi / nyári
munkaruha-akció” szlogent.

5 Küldd vissza az 1388 Budapest,
Pf. 72 címre, vagy add át
személyesen kollégáinknak
az igénylőlapot.
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6 …és a kiválasztott munka-

ruha 15 munkanapon belül
a Tiéd!

Az akcióban részt
vevő készülékek:

Semia
kétgombos C24, F24

Semia Condens
F25

Themaclassic
C 25, F 25, CAS 25
CAS 30, FAS 25, FAS 30

Thema Condens
FAS 12, FAS 25,
FAS 30, F25

Legyenek kollégáid is kifogástalan megjelenésűek!
Tájékoztasd őket az akcióról, hogy nekik is meglegyen a Saunier Duval
egyedi tervezésű munkaruha-kollekciójának minden darabja!

A munkaruha-igénylő lapot megtaláljátok a www.saunierduval.hu oldalon is, melyet kinyomtatva és kitöltve
juttassatok el hozzánk személyesen vagy postai úton!

Ide tűzd a készülékek vonalkódjait:

Munkaruha-igénylő lap

Két vonalkódért cserébe csak az egyik munkaruha választható. Jelöld be, hogy melyiket szeretnéd,
és x-eld be a méretet is! (Ha többet is bejelölsz, csak a kabátot vesszük figyelembe.)
Kantáros nadrág
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A szerelő adatai

Derékbőség (cm)

96

100

108

112

120

név:

Mellény
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Mellbőség és
derékbőség (cm)

126

133

140

147

152

Mellényhossz (cm)

64

69

75

75

75

postai cím:
mobiltelefonszám:
e-mail cím:
Küldd vissza az 1388 Budapest, Pf. 72 címre,
vagy add át személyesen kollégáinknak:
Kabát
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Mellbőség (cm)

122

126

130

136

142

Derékbőség (cm)

110

114

118

124

130

Gerlóci Gábor értékesítési képviselő,
Kelet-Magyarország, telefonszám: +36 30 478 6847
Mórocz Attila értékesítési képviselő,
Nyugat-Magyarország, telefonszám: +36 20 961 2151
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.

Megújult az élményvilág akció!
A visszaküldött vonalkódok részt vesznek a Saunier Duval
partnerprogramjában, azaz az élményVilág Akcióban is.
Idén még több élményből választhattok!
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A készülékek SD mosolyértékei:
Semia – 150 SD mosolyérték
Themaclassic – 150 SD mosolyérték
Semia Condens – 250 SD mosolyérték
Thema Condens – 250 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 időtartama: 2013. április 10-től 2013. augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
A munkaruha kiszállítása (megrendelés teljesítése): 2013. április 24. és 2013. szeptember 16. között történik.
Az akcióban részt vevő Saunier Duval készülékek: Semia, Themaclassic, Semia Condens, Thema Condens.

