WŚCIEKLE
KLEJĄCA
TAŚMA
Tylko teraz kupując dowolną taśmę BULLDOGTAPE
w ZING otrzymasz wyjątkowo ocieplające nagrody.

Najwyższej jakości taśmy pakowe z bardzo
mocnym i trwałym nośnikiem klejowym,
charakteryzujące się wyjątkową trwałością
i elastycznością klejenia,
co przekłada się na
wszechstronność
zastosowań.
znakomita kleistość i rozciągliwość
wysoki połysk folii PP
wysoka odporność na wilgoć
idealne do klejenia zarówno lekkich jak i gabarytowych opakowań, również
w trudnych warunkach atmosferycznych
DODATKOWO KUPUJĄC DOWOLNĄ TAŚMĘ BULLDOGTAPE W DNIACH
20.11-30.12.2017 W ZING OTRZYMASZ WYJĄTKOWO OCIEPLAJĄCE NAGRODY!
360 rolek (10 pudełek) = prestiżowy t-shirt, aby z dumą nosić,
a logo Bulldogtape pierś zdobić!
720 rolek (20 pudełek) = zimowe rękawiczki taktyczne,
aby ręce nie grabiały, gdy mróz trzaska
1080 rolek (30 pudełek) = wściekle grający głośnik bluetooth
JBL GO aby atmosferę muzyka rozgrzała, gdy cisza mrozi
1440 rolek (40 pudełek) = profesjonalny komin Buff,
aby w szyję ciepło było, wszak głową steruje
1800 rolek (50 pudełek) = oryginalny softshell firmowy,
o tym, że zmarzniesz – nie ma mowy!
Szczegółowe warunki promocji:
1. Sprzedaży promocyjnej podlegają zamówienia taśm klejących BULLDOGtape ze standardowej oferty ZING Sp. z o.o., zafakturowane w terminie 20.11.2017-30.12.2017.
2. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 20 dni roboczych od dnia zakończenia promocji.
3. Stan zobowiązań wobec ZING Sp. z o.o. może wpłynąć na zmianę warunków promocji dla poszczególnych podmiotów gospodarczych.
4. Do zakupu przysługuje upominek wyznaczony przez poszczególne w/w progi promocyjne, przy czym wartość upominku wyznaczają łączne zakupy produktów Bulldogtape w rolkach dokonane w okresie trwania promocji.
5. Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której nabywają towary handlowe objęte promocją od ZING Sp. z o.o. Nagrody stanowią przychód Kupującego
i powinny zostać opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz 176 ze zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.).
6. Zdjęcia nagród są poglądowe.
7. Pełny regulamin promocji dostępny jest u organizatora promocji – ZING Sp. z o.o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków
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