Tisztelt Vásárlóink!
2013.10.15-én elindítjuk 2. számú kupon akciónkat. Ebben az akcióban minden kedves vásárlónk kedvezményes
kupon formájában visszakapja a targonca, vagy bármely más termékünk, alkatrész, szolgáltatás összegének egy
részét.
2013.10.15-től 5.000 Ft vásárlási érték után 200 Ft, majd minden további elköltött 10.000 Ft után 300 Ft jár
vissza kedvezményes kupon formájában. Ez azt jelenti, hogy pl. egy targonca alkatrész 240.000 Ft értékű
számlája után Ön 7.100 Ft kedvezményre jogosító kupont kap tőlünk. Amennyiben Ön rendszeres vásárlónk, és
a kuponkibocsátás időszakában az Ön vásárlása legalább 5.000 Ft-tal meghaladja a 2 millió forintot, minimum
60.000 Ft kedvezményre jogosult.
Minden kiállított (Tehát nem csak targonca) számla után jár kupon, és a kuponok összevont értékének nincs
felső határa.
Az összegyűjtött kuponok a Pagát Gold Zrt. által forgalmazott targoncákra és minden termékre vagy
szolgáltatásra beválthatóak. A beváltás feltétele, hogy a beváltani kívánt kuponhoz kapcsolódó számla nettó
értékének meg kell haladnia a kedvezmény értékének háromszorosát.
Amennyiben tehát Ön 10.000 Ft értékű kuponnal rendelkezik, azt 30.000 Ft-nál akár 1 Ft-tal nagyobb értékű
számlába be tudja számítani.
A kupon beváltásának további lehetőségei:
1. A kuponok értéke megosztható. Ha rendelkezik 1 db 100.000 Ft értékű kuponnal, 33.000 Ft-ot beválthat
100.000 Ft számlaértékenként. Tehát egy kupon több számlához is felhasználható
2. A kuponok értéke összevonható. Amennyiben Önnek 3 db 10.000 Ft értékű kuponja van, azt felhasználhatja
egy db 100.000 Ft nettó értékű számla esetén.
3. A kuponok beváltása meglepetésre. Részletek decemberben a www.pagatgold.hu weboldalon valamint
Facebook oldalunkon.

Kupon kibocsátása: 2013.12.13-ig
Kupon beváltása: 2013.12.31-ig
A határidőig be nem váltott kuponok elvesznek. A kupon készpénzre nem váltható. A kuponkibocsátó
nem vizsgálja, hogy a kupon bemutatója jogosan tulajdonolja-e a kupont. A kuponok sokszorosítása
tilos! A fenti összegek az Áfa összegét nem tartalmazzák!
Reméljük, hogy hamarosan bizonyíthatjuk Önnek - a fenti kedvezmények mellett - a magas
színvonalat is. Minden, ami targonca!
Várjuk megtisztelő megkeresését elérhetőségeinken.

Bővebb információk és ajánlatkérés targoncáinkra, targonca kiegészítőkre: http://www.pagatgold.hu/

