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Nákup nad 19.000 Kč

Nákup nad 29.000 Kč

Nákup nad 59.000 Kč

Nákup nad 109.000 Kč
Akuvrtačka BOSCH PSR 18 LI-2
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Nákup nad 149.000 Kč
Notebook ASUS VivoBook E12

www.ahlborn.cz

Nákup nad 79.000 Kč

Mobilní telefon Samsung Galaxy A10
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Kávovar NESPRESSO Krups Inissia

8

7

Tablet Lenovo TAB 7

Nákup nad 99.000 Kč

Bluetooth reproduktor JBL s rádiem
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Nákup nad 49.000 Kč

LCD Monitor prohnutý 27" Samsung

Nákup nad 39.000 Kč

Meteostanice Sencor SWS 5600
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Bluetooth reproduktor JBL GO 2

Nákup nad 169.000 Kč

Mobilní telefon Samsung Galaxy A50

Platnost akce : od 27.5.2020 do 31.7.2020

Nákup nad 129.000 Kč

Laserová barevná tiskárna Canon i-SENSYS
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Vyžádejte si BONUS za 1 Kč bez DPH k Vaší objednávce přístrojů a příslušenství
značek AHLBORN ALMEMO, FLUKE a BEHA AMPROBE.

Nákup nad 189.000 Kč
PC All In One HP 200 21.5" G3

www.voltworld.cz

AHLBORN BONUS PROGRAM 2020
AKCE pro přístroje a příslušenství řady ALMEMO, FLUKE a BEHA AMPROBE

Firma:
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Převzetí bonusu:
osobně na adrese ﬁrmy AHLBORN

poštou na uvedenou adresu

Adresa pro doručení:

Čísla faktur AHLBORN s.r.o. za dodané zboží:
Celkový součet Kč bez DPH za objednané zboží:
Požadovaný bonus:
Podmínky akce: Objednáte-li v období od 27.5.2020 do 31.7.2020 od ﬁrmy AHLBORN s.r.o. přístroje nebo příslušenství značek AHLBORN ALMEMO,
FLUKE a nebo BEHA AMPROBE, máte možnost vyžádat si dle výše Vaší objednávky za cenu 1 Kč bez DPH některý z těchto produktů jako bonus k Vámi
objednanému zboží. Tuto akci „AHLBORN BONUS PROGRAM 2020“ (dále jen akce) nelze vzájemně kombinovat s jinými probíhajícími akcemi nebo slevami
ﬁrmy AHLBORN s.r.o.. Pokud již byla poskytnuta jakákoli jiná sleva nebo akce na objednané zboží, nelze tuto objednávku zařadit do této akce. Jednotlivé
objednávky lze průběžně sčítat, a to v celém období trvání této akce od 27.5.2020 do 31.7.2020, a až následně si vyžádat bonus odpovídající celkové částce
za Vámi objednané zboží. Lze si také vyžádat více bonusových produktů rozdělením celkové částky za objednané zboží dle hodnot jednotlivých nákupů
podmiňujících získání konkrétního bonusu.
Pro získání bonusu je potřeba zaslat na emailovou adresu ﬁrmy ahlborn@ahlborn.cz vyplněný formulář AHLBORN BONUS PROGRAM, který si můžete
vyžádat na emailové adrese ahlborn@ahlborn.cz. Nárok na získání bonusu má každý zákazník, který zaplatí zboží ve lhůtě splatnosti faktury a splní všechny
podmínky této akce.
Firma AHLBORN si vyhrazuje právo schválit oprávněnost Vaší žádosti. Schválený bonusový produkt bude zaslán na Vámi ve formuláři uvedenou adresu,
nebo osobně předán v sídle ﬁrmy AHLBORN společně s fakturou ve výši 1 Kč + DPH za každý jednotlivý bonusový produkt, a to nejpozději do 4 týdnů od
úhrady objednaného zboží značek ALMEMO, FLUKE a nebo BEHA AMPROBE na účet ﬁrmy AHLBORN s.r.o.. Faktura k bonusovému produktu bude
vystavena na fakturační adresu zákazníka uvedeného ve faktuře, která je uplatňována jako podklad k této akci. Vyhrazujeme si právo na změnu nabídnutých
bonusů ve stejné technické speciﬁkaci. Uvedené hodnoty nákupu jsou bez DPH.
Toto je obchodní sdělení společnosti Ahlborn měřicí a regulační technika spol. s r.o.. V případě, že si nepřejete dále dostávat marketingové materiály a obchodní
sdělení, napište nám, prosím, svůj požadavek na email: ahlborn@ahlborn.cz.

www.ahlborn.cz

Platnost akce : od 27.5.2020 do 31.7.2020
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