IDEÁLNĚ VYCHLAZENÁ AKCE

VYŠŠÍ KOMFORT
BĚHEM HORKÉHO LÉTA

ZÍSKEJTE SVOU VLASTNÍ PROFESIONÁLNÍ
LEDNICI A POTĚŠTE SEBE I SVÉ ZÁKAZNÍKY
SKVĚLE VYCHLAZENÝM NÁPOJEM.
Startovní sada nápojů obsahuje:
»» 24x voda
»» 24x Coca Cola
»» 24x džus
»» 18x Pilsner Urquell

Údaje o zákazníkovi
Společnost

Zákaznické číslo

Majitel/jednatel autoservisu

Datum

Adresa

VÁŠ PLÁNOVANÝ OBRAT NÁHRADNÍCH DÍLŮ V OBDOBÍ 02–07/2017*
................................................................................................. Kč
Podpis majitele/jednatele autoservisu

* Do cílového obratu se započítává nákup veškerých náhradních dílů a dalšího
zboží vyjma dílenského vybavení, ručního a elektrického nářadí, služeb, chemie
(olejů, kapalin, aditiv, atd.) pneumatik a disků a překupů (ACI, OE, atd.)

Podpis prodejního poradce

Podpis regionálního manažera

Uzávěrka přihlášek k akci: 28. 2. 2017. Do akce mohou společnost svým podpisem přihlásit pouze její majitelé nebo statutární zástupci. Všichni
přihlášení zákazníci, kteří v období 1. 2. – 31. 7. 2017 splní dohodnutý obratový cíl, získají jako poděkování naplněnou profesionální nápojovou lednici
v exkluzivní edici TROST (Objem 215 l, rozměr 595 x 640 x 1 435 mm). Lednici a nápoje zákazník obdrží do 1–8 týdnů po splnění dohodnutého cíle nákupu
náhradních dílů.

Ceny jsou konečné v Kč bez DPH, bez instalace a nevztahují se na ně další zákaznické slevy. Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto
území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. Společnost TROST si vyhrazuje právo kdykoliv změnit dárek za jiný ve stejné hodnotě. Pokud není výslovně uvedeno, nabídka není určena pro dealery. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání a nesmí být použita ve fakturách
majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK
spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o.• CZ • 01/17

