Máme pro vás
luxusní dovolenou
a spoustu dalších dárků…

Vážíme si vaší spolupráce
a děkujeme za ni.

Jak na to? Podmínky pro získání ceny
Losování o hlavní výhru
Do losování 11. 11. 2019 o hlavní výhru bude
zařazen registrovaný obchodní partner
„dále zákazník“, který bude mít v čase trvání
akce celkový obrat vyšší než 100.000 Kč bez
DPH. Za každých 100.000 Kč bez DPH obratu
získává zákazník kupón, který bude zařazen
do slosování. Tzn. že při obratu 200.000 Kč
bez DPH získá zákazník — 2 kupóny, při obratu
300.000 Kč bez DPH — 3 kupóny, atd.

Odebírejte zboží v akčním
období 9. 9.—18. 10. 2019
a dárky vás neminou
Pro získání daného typu dárku je nutné
odebrat zboží v určené hodnotě (zobrazeno
u názvu ceny). V případě, že účastník soutěže
dosáhne např. 300 000 Kč obratu bez DPH,
může ceny různě kombinovat. Vždy záleží
na samotné volbě účastníka.

Pro získání ceny včetně hlavní výhry je
nutné mít uhrazené faktury, vystavené před
začátkem akce i v jejím průběhu, tj. do
18. 10. 2019. Úhrada těchto faktur však musí
proběhnout nejpozději do 31. 10. 2019.
Slosování všech platných kupónů proběhne
v termínu 11. 11. 2019 za účasti notáře.
O výsledku losování bude výherce informován
v tentýž den. Výherce získá poukaz na výběr
dovolené u smluvních cestovních kanceláří
(Exim tours, Čedok, Fischer, Firo).
Ceny budou předány osobně do 15. 11. 2019.
Společnost Supellex — Svět podlah s.r.o.
si vyhrazuje právo na změnu typu daného
dárku na základě aktuální nabídky dodavatele.

www.podlahari-info.cz

VYBERTE SI DÁRKY
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Xiaomi Mi
Scooter 2 Black

iPhone 7
32 GB

Apple Watch Series 3
42mm GPS

PlayStation 4
Slim 500 MB

De‘Longhi ECAM
22.110 B

Tefal FZ760030
Actifry Genius

Apple AirPods
2019

Dron Syma
X8 PRO

Diplomatico Reserva
12 años, 0,7 l

Moderní elektrická koloběžka poslouží jako
stylové vozítko pro děti i dospělé, které zajistí
nejen rychlé přesuny po městě, ale užijete si s ní
i spoustu zábavy. Díky pevné odolné konstrukci
z leteckého hliníku zajistí pohodlnou jízdu i po
nerovném povrchu. Maximální rychlost 25 km/h,
motor 250 W, dojezd 30 km, hmotnost 12,5 kg,
kapacita baterie 7,8 Ah.

iPhone 7 dramaticky rozvíjí nejdůležitější aspekty
iPhonu. Má nové vyspělé soustavy fotoaparátů.
Nejvyšší výkon a nejdelší výdrž baterie ze všech
iPhonů. Stereo reproduktory, jejichž zvuk vás
pohltí. Display 4,7" IPS 1334×750, procesor Apple
A10 Fusion 4jádrový, RAM 2 GB, interní paměť
32 GB, zadní fotoaparát 12 Mpx, přední
fotoaparát 7 Mpx, voděodolný dle IP67.

Vesmírně šedý hliník s černým sportovním
řemínkem. OLED Retina displej s technologií
Force Touch s Ion-X sklem, dvoujádrový procesor
s čipem W2, hliníkové pouzdro s kompozitní
zadní stranou, Digital Crown, snímač tepové
frekvence, WiFi, GPS, Bluetooth 4.2, voděodolné
do 50 m, výdrž baterie až 18 hodin.

PlayStation 4 Slim 500 MB Days of Play
Limited Edition. Herní konzole AMD Jaguar
Octa-Core, 8GB RAM GDDR5, 1TB HDD, Blu-ray,
DualShock 4, Headset, WiFi 5GHz, HDMI kabel,
USB 3.0, Steel Gray.

Automatický kávovar De‘Longhi ECAM
22.110 B z řady Magnifica vám připraví prakticky
jakoukoli kávu, ale také luxusní cappuccino.
Stačí stisknout tlačítko a přístroj se postará
o vše ostatní. Můžete si snadno nastavit ideální
velikost, teplotu i aroma kávy tak, aby výsledek
odpovídal přesně vaší chuti.

Horkovzdušná fritéza Tefal FZ760030 Actifry
Genius je ideální přístroj pro všechny, kteří chtějí
zdravé pokrmy, ale nechtějí se zbytečně vzdávat
oblíbených pochoutek. Bez nutnosti kontrolovat
přístroj získáte rovnoměrně opečené křupavé
a chutné hranolky, a to s použitím jen jedné
lžíce oleje. Fritéza vám umožní zdravou přípravu
opečené zeleniny, ovoce, ryb i masa.

Bezdrátová sluchátka s mikrofonem Apple
Airpods nové generace. S novým sluchátkovým
čipem Apple H1 jsou automaticky aktivovaná
vložením do uší. Nabíjení probíhá v pouzdře.
Skvělý parťák nejenom na poslouchání hudby,
ale také jako komfortní handsfree.

Dron GPS modul, wifi kamera 720p se
záznamem videa na SD kartu, ovládání
náklonu kamery, automatický návrat,
autostart, autopřistání, barometr, kompas.

Vychutnejte si dvanáctiletý venezuelský rum
Diplomatico Reserva Exclusiva. Dodáváme jej
v dárkovém balení. Tento exkluzivní dárkový set
obsahuje láhev Diplomatico Reserva Exlusiva
0,7 l a dvě originální skleničky.

