
AKCE
TĚSNĚNÍ 2018

1. 9. – 30. 9. 2018

Akce je určena pro servisy osobních a lehkých užitkových vozidel a nevztahuje se na sortiment TRUCK. Akce je určena pro registrované zákazníky. Obrázky 
cen v akci jsou ilustrační. Platí do vyprodání zásob.



1× pánská pracovní bunda

2× pánská pracovní bunda

Započítává se obrat u společnosti ELIT CZ v nákupních cenách zákazníka bez DPH v sorti-
mentu níže uvedených produktových skupin těsnění. Akce je určena pro servisy osobních 
a lehkých užitkových vozidel.

ELRING – těsnění, gufera a těsnící kroužky, sady šroubů do hlavy válců, montážní sady 
k turbodmychadlu a těsnící tmely

Každý zákazník, který dosáhne obratu min. 4000 Kč bez DPH v nákupních cenách zákazníka 
(ve výše uvedených kategoriích zboží a výše uvedených značkách) získá 1× pánskou pracovní bundu 
v šedo-černé barvě a logy ELIT a ELRING.

Každý zákazník, který dosáhne obratu min. 8000 Kč bez DPH v nákupních cenách zákazníka 
(ve výše uvedených kategoriích zboží a výše uvedených značkách) získá 2× pánskou pracovní bundu 
v šedo-černé barvě a logy ELIT a ELRING.

POPIS ODMĚNY:
Pánská pracovní bunda od značky SOL’S EUROPE - 65% polyester - 35% bavlna, vysoký límec, zapínání na zip, náprsní kapsa na zip, 
2x boční kapsy na zip, nastavitelné manžety, vnitřní šňůra na stažení, reflexní lem na zádech a rukávech, logo ELIT na přední a velké 
logo ELRING na zadní straně. Francouzská značka SOL’S je jedním z leaderů evropského trhu v oblasti reklamního textilu. Vyrábí pán-
ské, dámské a dětské oblečení pro volný čas, sport a pro pracovní účely. Se svou škálou více než 340 produktů má jednu z nejširších 
nabídek v oboru. Zakládá si na rozmanitosti a pohodlí svého oblečení a snaží se, aby si jeho nošení každý užil.

PRAVIDLA A VÝHRY ZA DOSAŽENÝ OBRAT:
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