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NAKUPTE DO KONCE LISTOPADU A UŠETŘETE 15 % NA DPH
Na dveře a zárubně objednané od října do listopadu 2016,
s dodáním od 16. ledna do 31. března 2017, vám dáme
jedinečnou slevu ve výši 15 %. Sleva se vztahuje na celý
sortiment SAPELI včetně příplatků a doplňků, kromě
cenové hladiny Praktik a montáží.
Využijte již nyní naše First Minute ceny!

SAPELI, věřím českým dveřím

Při objednání dveří a zárubní
od 3. října do 30. listopadu
získejte slevu 15 %.
Pro získání slevy souhlasíte
s dodáním dveří od 16. 1.
do 31. 3. 2017.

Stavíte dům? Zařizujete nový byt? Uvažujete o koupi nových dveří?
Pak byste měli zbystřit, neboť právě pro vás jsme přichystali jedinečnou akci, díky které si můžete
pořídit nové dveře a zárubně o 15 % levněji.
Dveře kupujete možná i na několik desítek let, a proto se zamyslete nad tím, jak budou v době
moderního pokroku vypadat dveře za 10 či 15 let. Zapomeňte na polodrážkové dveře s viditelnými
panty, a dopřejte si nadčasové bezfalcové řešení dveří s panty skrytými v zárubni, kdy jsou dveře
v jedné rovině se zárubní. Pro ty odvážnější máme dokonce tzv. skryté zárubně, které se zabudují
přímo do zdi a vaše nové dveře se tak stanou originálním obrazem ve zdi.
Vybírat můžete z 20 modelových řad, stovky přírodních i umělých povrchů, z celé škály celoskleněných či funkčních dveří, prosklených stěn, nadsvětlíků a jiných řešení. Zkrátka pro každého
máme dveře na míru dle jeho snů a představ.
Sleva 15 % se vztahuje na celý sortiment výrobků SAPELI, včetně jejich provedení za příplatek
a doplňků k nim, s výjimkou výrobků kategorie Praktik a doplňků k nim. Sleva se rovněž nevztahuje
na cenu montáže. Podmínkou uplatnění slevy je zakoupení kompletu dveře + zárubeň a uzavření
smlouvy v termínu od 3. 10. do 30. 11. 2016 nejpozději. Zákazník, který chce využít First minute
cenu, souhlasí s dodáním objednaného zboží nejdříve v termínu od 16. 1. do 31. 3. 2017 dle naplněnosti výrobních kapacit. O bližším termínu dodání zboží bude zákazník informován při sepsání
smlouvy. SAPELI si vyhrazuje právo na předčasné ukončení této akce dle kapacit výroby. Akce platí
u všech smluvních partnerů SAPELI. Akci nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami a slevami.
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