Takarítson meg akár 40%-ot!

**

Az év
kapuja

RenoDoor
házbejárati-ajtó
oldalelemek nélkül

RenoMatic
szekcionált garázskapu
meghajtással együtt
*
Csak

199.020 Ft.

322.020 Ft.

*

A Hörmann Hungária kisorsol
5 jubileumi kaput!
Ünnepelje velünk a Hörmann Hungária kft. alapításának 20.évfordulóját, és tegye próbára szerencséjét:
a Hörmann Hungária kisorsol 5 db RenoMatic típusú kaput. A részvétel igen egyszerű. Töltse ki a
kupont, és küldje vissza a lenti elérhetőségek egyikére, vagy adja le a Hörmann szakkereskedőnél.
Amennyiben Ön a 2011-es év folyamán vásárol garázskaput, akkor is részt vehet a sorsoláson.
Ebben az esetben a kapu árát jóváírjuk. Ha Ön nyer, és az akciós mérettől eltérő méret szükséges,
akkor a vásárláskor beszámítjuk a kisorsolt kapu árát.
Hörmann Hungária Kft. · 2310 Szigetszentmiklós · Leshegy u. 15
Email: marketing.bud@hormann.hu · Fax: 24-525-110

Játsszon velünk!
A Hörmann sok szerencsét kíván Önnek!
Peres út kizárva. A Hörmann munkatársak és hozzátartozóik nem vehetnek részt az akcióban. A nyeremények készpénzre nem váltatók át. A nyeremény szervezője a Hörmann
Hungária kft. A sorsolás közjegyző jelenlétében 2012. január 12-én. A Hörmann kft. telephelyén. (2310, Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15). A nyerteseket postán értesítjük.
A részvételi kuponoknak 2011.12.23-ig kell beérkezniük.

M233

Igen,

szeretnék nyerni egy
Hörmann RenoMatic
jubileumi kaput.

Jelentkezési határidő: 2011.12.23.
Adataim:

Splendid Design Kft.

☎

2030 Érd · Rekettye u. 34
20/946-6698 · Mobil 20/299-1533
www.splendiddesign.hu

Vezetéknév, keresztnév
Irányítószám, település
Utca, házszám
Email
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a Hörmann KG a nyereményjáték
lebonyolítása céljából, valamint piackutatási- és reklámcélokra tárolja. Tisztában vagyok azzal, hogy ezen
egyetértési nyilatkozatomat a jövőben bármikor visszavonhatom.

96381

Az ábrázolt színek és felületek eltérhetnek a valóságostól. A változtatás és az ártévesztés jogát fenntartjuk.
* Kötelezettség nélküli árajánlat felmérés és szerelés nélkül az akciós méretekre (RenoMatic: 2500 × 2125 mm, RenoDoor: 1000 × 2100 mm), mely tartalmazza a 25%-os ÁFA-t is. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2011.12.31-ig.
**RenoMatic esetén összehasonlítva egy azonos felületű LPU kapuval.

Csak

Az év
ajtaja

