Щорічна «тепла» акція
від ZF Services!
Запрошуємо всіх партнерів Original SACHS Service прийняти участь у щорічній
теплій акції.
У період з 10 листопада 2016 року до 1 березня 2017 року, встановлюючи амортизатори і зчеплення торгової марки SACHS на Вашому автосервісі, Ви зможете
не тільки забезпечити свій персонал теплим робочим одягом, оновити прапори, а
й поповнити запаси рекламної продукції корисними і приємними сувенірами.
Беріть участь в акції: збирайте етикетки з номерами деталей і штрих-кодами з
упаковок та відправляйте нам. Ви гарантовано отримаєте обрані Вами подарунки.
Деталі акції запитуйте у Вашого торгового представника.
З повагою до Вашої СТО,
команда ZF Services

www.zf.com/ua

Тепла акція діє
з 10/11 2016 року
до 1/03 2017 року

Бланк реєстрації в акції

для партнерів Original SACHS Service!
Я (ПІП Представника станції-партнера OSS, що заповнює анкету) підтверджую бажання прийняти участь в акції
SACHS і відправляю _____ етикеток з номерами запчастин і штрих-кодами.

Назва СТО

Код клієнта і назва постачальника запчастин

ПІП контактної особи

Зворотня адреса для відправки подарунку

Контактний номер телефону

Дата, підпис**

В таблиці я відмічаю подарунки, які я обрав / обрала для нашої СТО:
Амортизатори
SACHS (шт.)

Комплекти зчеплення
SACHS (шт.)

Утеплена жилетка SACHS

6

Утеплена жилетка SACHS

3

Комплект робочого одягу
SACHS

10

Комплект робочого одягу
SACHS

5

Прапор SACHS (1200х3000 мм)

10

Прапор SACHS (1200х3000 мм)

5

Робочий халат
майстра-приймальника SACHS

4

Робочий халат
майстра-приймальника SACHS

2

Шапка + шарф SACHS

1

Шапка + шарф SACHS

1

Адреса для відправки етикеток:
Нова Пошта,
м. Київ, відділення № 5 (вул. Федорова, 32)
Одержувач: Представництво ZF Friedrichshafen AG, ZF Services
Контактний телефон: +380-44-499-59-55
+380-50-336-84-94
* До закінчення подарунків (рекламної продукції) на складі.
** Добровільно надаючи персональні дані, учасники Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та поширення
даних Організаторами / Партнерами і Уповноваженими особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від
несанкціонованого розповсюдження, а також повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

www.zf.com/ua

