Prodejte
své staré dveře
Kupte si v SAPELI nové dveře
a za každé vaše staré získejte 500 Kč.

Bonus
500 Kč

ezna 2015
Platí do 31. bř

SOUTĚŽ o další zajímavé ceny.

Akce

Kupte si
naše nové dveře
a my koupíme
ty vaše staré!
Při zakoupení kompletu dveře + zárubeň + klika u některého
z našich obchodních partnerů máte možnost za každé vaše staré
dveře získat finanční bonus ve výši 500 Kč. Podmínkou pro získání
tohoto bonusu je registrace na webu SAPELI.
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3 x 500 kcˇ
= 1500 kcˇ
Příklad: nákup 3x komplet
(dveře+zárubeň+klika) a odevzdání
3x starých dveří = vrácení 1500 Kč
(vč. DPH) na ruku.
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Zaregistrujte se

jednoduše na webu
www.sapeli.cz. Vyplňte jednoduchý formulář a na vámi
uvedenou e-mailovou adresu vám bude obratem zaslán
poukaz s unikátním kódem. Tento kód následně uplatníte při
sjednávání vašeho nákupu u nejbližšího obchodního partnera
SAPELI. Registraci i vyplnění elektronického formuláře je možné také
provést přímo na prodejně obchodního partnera SAPELI. Poukaz vám
v takovém případě bude vygenerován a předán na místě. Po skončení
celé realizace nákupu, případně instalace dveří a zárubní, vám bude vyplacen
bonus v hotovosti, a to za každé vaše staré dveře, které jste uplatnili oproti
novým dveřím a zárubním vč. kliky.
Podmínky akce
Bonus 500 Kč vč. DPH lze uplatnit při objednání kompletu (dveře + zárubeň + klika) v období
od 1. 2. 2015 do 31. 3. 2015 u obchodních partnerů SAPELI. Akce je platná pro všechny
interiérové dřevěné dveře a zárubně, vstupní dveře do bytu, bezpečnostní kovové zárubně a vstupní dřevěné dveře do domu. Akce se nevztahuje na modelové řady dveří
a zárubní v cenové skupině PRAKTIK. Počet dveří k odprodeji nesmí být vyšší než počet
nově zakoupených dveří. Tuto akční nabídku není možné kombinovat s jinými akčními nabídkami SAPELI. Podmínkou je registrace zákazníka na webu www.sapeli.cz. Výrobce si
vyhrazuje právo změny nabídky.

a navíc...

üOdvoz a likvidace starých dveří ZDARMA

Odvoz a likvidace starých dveří vám ušetří čas a peníze, a výměna za nové tak proběhne hladce a bez komplikací.

üSOUTĚŽ o další zajímavé ceny – 5x 20 000 Kč

Chystáte se obměnit dveře ve vašem bytě či domě? Máte rádi soutěže a věříte, že
i na vás se může usmát štěstí? Pak právě pro vás jsme v SAPELI přichystali soutěž o ceny,
před kterými jen tak dveře nepřivřete. Rozhodli jsme se, že pět z vás odměníme krytím
nákladů na pořízení nových dveří do výše 20 000 Kč vč. DPH. Zúčastnit se může každý,
kdo v období od 15. 12. 2014 do 31. 3. 2015 zakoupí dveře a zárubně SAPELI. Jediné,
co musíte udělat, je nafotit svoje staré dveře v interiéru před výměnou a nové dveře
a zárubně SAPELI ve vašem interiéru po výměně. Bližší informace a podmínky soutěže
získáte na webu www.sapeli.cz.
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TIP Z NAŠÍ NABÍDKY
OKZ

Dveře s OKZ zárubní
– čisté a elegantní
řešení bez bourání!
Důmyslný princip OKZ systému pochází z naší
vlastní autorské dílny SAPELI. Obklad kovových
zárubní (původ zkratky OKZ) snadno a rychle nahradí staré kovové zárubně zcela novými
dřevěnými, a to bez hrubých bouracích a stavebních prací. Do tohoto typu zárubní lze navíc
použít jak dveře plné, prosklené dřevěné, tak
i celoskleněné.

Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

rychle
bez bourání
bez prachu
zásadní proměna interiéru
nyní výhodně

Vidíte ten rozdíl? A teď si představte
tu proměnu ve vašem bytě…
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1 zárubeň OKZ
před obložením

2 zárubeň OKZ
po obložení
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Bezpečí
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Domov,
to je především bezpečí!
Bezpečnostní vstupní dveře jsou vizitkou toho, kdo za nimi bydlí. Ale nenechte se mýlit, prozradí na vás mnohem víc než míru vašeho vkusu. Například to, jak moc vám záleží na ochraně
vašeho domova. Když se projdete po vašem okolí, můžeme s trochou nadsázky vstupní dveře
rozdělit do několika základních kategorií – model Naivka, model Neřeším, model Ochránce…
Kam byste se zařadili vy?

Ochraňte nejzranitelnější místo svého bytu!
Ò
Ò
Ò
Ò

spolehlivá ochrana proti zlodějům
mechanická odolnost
aktivní i pasivní čepy
možno kombinovat i s protipožární ochranou či zvukovou izolací
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Kontaktujte obchodní
partnery SAPELI.
Jedině tak získáte
nejlepší servis
s garancí kvality.
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Bonus lze uplatnit při objednání
kompletu (dveře + zárubeň + klika)
v období od 1. 2. 2015 do 31. 3. 2015
u obchodních partnerů SAPELI. Akce
se nevztahuje na modelové řady dveří
a zárubní v cenové skupině PRAKTIK.
Tuto akční nabídku není možné
kombinovat s jinými akčními nabídkami
SAPELI. Uvedené ceny jsou vč. DPH.
Výrobce si vyhrazuje právo změny
nabídky.

