www.KedvezmenyKuponok.hu
Kérjük, az alábbi kupont vágja ki a szaggatott határoló vonal mentén, és vásárláskor adja át.
A kinyomtatott Kupon személyes adatokra szolgáló részét célszerő már a vásárlás elıtt kitöltenie. A többit vásárláskor a pénztáros
tölti ki, majd visszaadja a kitöltött Kupon egyik felét. Ezt feltétlenül tartsa meg, hiszen nyereményjátékainkban és hőségakcióinkban
csak így vehet részt!
Ne feledkezzen meg arról, hogy vásárlásának adatait vissza kell küldenie nekünk ahhoz, hogy nyereményjátékunkban részt vehessen!
Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásunkat! Vásároljon késıbb is kuponjaink segítségével.
A szaggatott vonal mentén kérjük körbevágni!

Ez a promóció nem vonható össze más
kedvezménnyel kivéve, ha az adott
elfogadóhely ezt kifejezetten megengedi.
Készpénzre vagy más egyébre át nem
váltható és csak a készlet erejéig
érvényes.
További
feltételekrıl
érdeklıdjön az elfogadóhelyen.

20 %

neve
kedvezménnyel

Kuponkód: MINTA01
Kupon érvényes: 2009.10.31.
Vásárlás kedvezményes összege:
Eladó aláírása és pecsét:
Vevı aláírása:
MINTA01
2009.10.31.

Vevı neve:
Vevı címe:
Vevı elérhetısége
(e-mail vagy telefon):

www.KedvezmenyKuponok.hu
A vevınél marad!



- 20 %

Termék

Szlogen helye
1001 Budapest, Fı út 1.
www.azönweblapja.hu

Kedvezményes Kupon

Ez a kupon a rajta látható mértékő
kedvezményt biztosítja 5.000,forint feletti vásárlás esetén a
feltüntetett helyen és termékekre.

AZ ÖN CÉGE

Az eladónál marad!

Vásárlói szeretnék, ha Ön is csatlakozna hozzánk és a fentihez hasonló kuponokat bocsátana ki !
Hogy minél teljesebb képet kapjon szolgáltatásunkról, látogasson el a www.KedvezmenyKuponok.hu
oldalra és lépjen velünk kapcsolatba!
Legyen partnerünk!

Jelenjen meg cége is ezeken az oldalakon!
Nem szükséges hozzá más, csupán annyi, hogy Ön is nyújtson kedvezményeket ügyfeleinknek. Ha kész
erre, máris keressen meg minket!
A belépés teljesen ingyenes! Nincs szükség sem költséges beruházásokra, sem belépési vagy egyéb díj
megfizetésére!
Kérjük, keressen meg minket az Elérhetıségeink menüpontban található e-mail címen vagy őrlapon.
Miért elınyös a belépés üzlete számára?
• Teljesen ingyenes reklám cégének
• Új vásárlókat hoz
• Régi vevıinek vásárlási gyakorisága növekszik
• Az egyes vásárlások összege növekedni fog
• Az üzlet megítélése tovább javul vevıi szemében
• Boltját vevıi másoknak is ajánlani fogják
• Így a kedvezmények ellenére nyeresége végsı soron a többszörösére növekedhet!
• Ráadásul mindezt anyagi ráfordítások nélkül igénybe veheti!
• Kell ennél több?
Ne halogassa a belépést, lépjen velünk kapcsolatba már MOST!
Kattintson a www.KedvezmenyKuponok.hu oldalunkon az Elérhetıségeink menüpontra és töltse ki az ott
található őrlapot.
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