Dodavatel nářadí a vybavení
pro dílny
KS Tools Tour 2007
Vážení zákazníci,
v termínu od 27. 8. 2007 do 14. 9. 2007 jsme pro Vás
společně s naším dodavatelem nářadí a vybavení pro autoservisy, firmou KS Tools, připravili speciální akci.
Během této akce si budete moci v praxi prohlédnout a vyzkoušet výrobky této firmy díky jejich speciálnímu infomobilu, který se bude pohybovat v níže uvedených termínech
po celé České republice. Plně vybavený infomobil předvádí zákazníkům podrobně jednotlivé typy nářadí v místě
jejich působení bez časových ztrát a zároveň nabízí možnost
si prohlédnout širokou řadu nejmodernějšího dílenského
vybavení.

Termíny a místa konání
• 27. 8. 2007 – Brno, Kuřim, Pohořelice • 28. 8. 2007 – Zlín, Otrokovice, Hulín, Uherský Brod • 29. 8. 2007 – Olomouc, Přerov,
Hranice, Prostějov • 30. 8. 2007– Litomyšl, Česká Třebová, Šumperk • 31. 8. 2007 – Pardubice • 3. 9. 2007 – Hradec Králové
• 4. 9. 2007 – Jičín, Liberec • 5. 9. 2007 – Litvínov, Ústí n/Labem • 6. 9. 2007 – Karlovy Vary • 7. 9. 2007 – Plzeň, Sušice
• 10. 9. 2007 – České Budějovice • 11. 9. 2007 – Písek, Příbram • 12. 9. 2007 – Praha 9 • 13. 9. 2007 – Praha 6, Roztoky, Kladno
• 14. 9. 2007 – Praha 4

Program

Akce!

• Tour pro pozvané zákazníky*
• Návštěvy zákazníků v regionu
*Během každé tour budete provedeni a seznámeni s produkty
v KS Tools infomobilu. Během této doby si budete moci vyzkoušet
jednotlivé typy nářadí a zeptat se na veškeré podrobnosti, které pro
Vás budou zajímavé. Nabízené nářadí Vám předvede zástupce firmy
KS Tools p. Juraj Feher a naši specialisté p. Radim Smejkal a Jan
Janoško.

Zvýhodněná nabídka
nářadí po dobu akce- každý zákazník obdrží speciální
odběrní voucher vyplněný našim pracovníkem
na základě kterého bude moci do 1. měsíce
po návštěvě KS Tools akce nakupovat za
zvýhodněných podmínek

Během každé tour vyplní účastníci kvíz.
Poté dojde k vylosování správných odpovědí
a výherce získává jednu z následujících cen:

Tento dárkový voucher Vám umožňuje získat
extra slevu při odběru zboží KS Tools. Hodnota extra slevy bude dle typu realizovaného
obratu následující:
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Šroubovák s bity KS 911.2495 - ZDARMA
Sada malých bitů KS 911.2001 - ZDARMA
Sada imbus klíčů KS 151.2040 - ZDARMA
Mechanický čistič bateriových kontaktů KS 700.1195 - ZDARMA

Obrat 5.000,- Kč - extra sleva 5 %
Obrat 10.000,- Kč - extra sleva 10 %
Obrat 15.000,- Kč - extra sleva 15 %
Hodnota obratu je kalkulována po Vaší standardní slevě bez DPH.

Každý využitý a vyplněný voucher bude zařazen
do slosování, které se bude konat 14. 11. 2007.

KS 911.2495

KS 911.2001

KS 151.2040

KS 700.1195

1. cena: DVD rekordér
2. cena: Espresso
3. cena: CD přehrávač

Zároveň Vám nabízíme možnost zakoupit veškeré
nářadí formou nákupu na splátky či leasing.

www.cbc.meteor.cz

Platnost voucheru je 1. měsíc od data vystavení.
Do slosování budou zařazeny pouze vouchery, na základě
kterých byl realizován odběr zboží a toto zboží bylo
zaplaceno.

www.meteor.cz

www.autofit-servis.cz

Kontakty: Radim Smejkal, poradce a prodejce pro diagnostiku, mobil: 602 708 994, smejkal@meteor.cz
Jan Janoško, poradce a prodejce pro diagnostiku, mobil: 606 622 494, janosko@meteor.cz
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