
Grilování s Weber
dvojitá odměna

od 24. 8. – 30. 9. 2015

extraClean

1 paleta = 42 pytlů/1050 kg a vystačí 
na fasádu průměrného rodinného domu

LZS 700weber tmel  700

LZS 720weber.therm  elastik

dárková Globus karta 
v hodnotě 

dle odebraného množství

Získejte moderní technologie Weber s bonusem

získáte nákupem těchto lepicích a stěrkových hmot

získáte nákupem těchto pastovitých omítek

První odměnu:

Druhou odměnu:

LZS 710weber.therm  klasik

Weber grilovací potřeby 
v hodnotě 

dle odebraného množství

1 paleta = 16 kbelíků/480 kg a vystačí 
na fasádu průměrného rodinného domu

OP + zrnitost

OP + zrnitost



Jak získáte odměny Weber
od 24. 8. – 30. 9. 2015

První odměna:
Při odběru těchto lepicích a stěrkových hmot pro ETICS získáte dárkovou kartu Globus.

Druhá odměna:
Při odběru těchto pastovitých omítek získáte grilovací potřeby Weber.

Při objednání kompletních palet výrobků s dodáním na jedno prodejní místo získáte jako odměnu vyobrazené dárky. 
Dodávka může být realizována přes sklad prodejce nebo i jako traťová dodávka přímo na stavbu. Odměny získáte 
po ukončení akce na základě předložení prodejního dokladu u příslušného prodejce (faktura, prodejka za hotové) 
s uvedeným množstvím, cenou a specifi kací materiálu. Započítat do akce lze pouze uvedené materiály a to kou-
pené v termínu od 24. 8 do 30. 9. 2015. Pravidla akce a bližší informace o materiálech Weber naleznete 
na www.weber-terranova.cz

grilovací potřeby Weber
 rukavice rukavice rukavice gril
  zástěra zástěra Bar-B
   náčiní -Kettle

počet odebraných palet

 1 2 3 4

 1 2 3 4

Grilovací potřeby Weber
za odebrané množství palet 

extraClean

karta v hodnotě Kč
 150,- 400,- 1 000,- 2 500,-

počet odebraných palet

 2 5 10 20

 2 4 8 16

 1 3 6 12

Dárkové karty za odebrané 
množství palet 

LZS 700weber tmel  700

LZS 720weber.therm  elastik

LZS 710weber.therm  klasik

Získejte moderní technologie Weber s bonusem

OP + zrnitost

OP + zrnitost


