Splošni pogoji posebne ponudbe

„4 LETNO REDNO VZDRŽEVANJE VOZILA“
Trajanje akcije
Posebna ponudba traja v času od 13.05.2016 do 30.06.2016, samo za poslovalnice Flamin Avto
Maribor in Brežice.
Veljavnost in pogoji posebne akcije
Ponudba velja za stranke (fizične osebe),
ki bodo v obdobju med 13.05.2016 in 30.06.2016, v salonih Flamin Avto Maribor ali Brežice,
kupile NOVO vozilo iz zaloge podjetij Flamin avta, znamke Citroen, Peugeot ali Opel.
(sklenitev kupoprodajne pogodbe v obdobju 13.05 – 30.06.2016).
Do akcije so upravičeni 1. lastniki vozil.
- ponudba NI združljiva z ostalimi ponudbami servisnih storitev,
- ponudba NI združljiva z drugimi prodajnimi akcijami,
- ponudba velja za modele Citroen C3, C3 Picasso, C4 Cactus in Berlingo.
- ponudba velja za modele Peugeot 208, 2008, 308,
- ponudba velja za modele Opel Adam, Corsa, Meriva,
- Popusti se ne seštevajo.
Vsebina ponudbe:
Za vsa kupljena vozila iz zaloge Flamin avto, znamke Citroen, Peugeot in Opel
v danem obdobju, lahko stranke kupijo 4 redne servise po zelo ugodni ceni.
Pod redni servis spada vzdrževanje vozila po navodilih proizvajalca,
kot je navedeno v servisni knjižici.
V ceni je vključen material in mehanično delo.
Servis vozila se izvaja pri pravni osebi, kjer je vozilo bilo kupljeno.
Cene paketov:
199 € z DDV velja za bencinski motor in 239 € za dizelski motor
• PEUGEOT 208
• CITROEN C3
• OPEL CORSA
• OPEL ADAM
229 € z DDV velja za bencinski motor in 239 € za dizelski motor
• PEUGEOT 2008
• OPEL MERIVA
• C3 PICASSO
259 € z DDV velja za
• PEUGEOT 308, PEUGEOT PARTNER
• CITROEN CACTUS, CITROEN BERLINGO
Prednosti za kupca
Bistveno ugodnejša cena prvih 4 rednih servisov vozila (že od 49,75€/letno).
Prihranek za stranko znaša najmanj 600 €.
*Flamin avto si pridržuje pravico, da to ponudbo podaljša oz. jo predčasno zaključi.
Ponudba velja do razprodaje zalog.

