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Objednáte-li jakýkoliv přístroj nebo příslušenství
AHLBORN ALMEMO získáte jako BONUS:

Podmínky akce: Jednotlivé slevy a bonusy nelze vzájemně kombinovat. Tyto slevy nelze ani vzájemně kombinovat s jinými probíhajícími akcemi nebo slevami firmy 
AHLBORN s.r.o.. Jednotlivé objednávky lze průběžně sčítat a to v celém období trvání akce od 22.10.2014 do 31.12.2014. Bonus Vám bude zaslán na Vámi uvedenou 
adresu pro doručení nebo předán osobně v sídle firmy AHLBORN s.r.o. nejpozději do 4 týdnů po úhradě objednaného zboží na účet firmy AHLBORN s.r.o. K získání bonusu 
je potřeba  zaslat na emailovou adresu firmy ahlborn@ahlborn.cz vyplněný formulář „ AHLBORN BONUS PROGRAM,  který si můžete vyžádat na emailové adrese 
ahlborn@ahlborn.cz . Nárok na bonus má každý zákazník, který zaplatí zboží ve lhůtě splatnosti faktury a splní všechny podmínky této akce. Vyhrazujeme si právo na změnu 
nabídnutých bonusů ve stejné technické specifikaci. Uvedené hodnoty nákupu jsou bez DPH. 

255.000 Kč  
Nákup nad

12.

iMac 21.5“

235.000 Kč   
Nákup nad

11.

Mac Book PRO 13“Mac Book AIR 13“

215.000 Kč   
Nákup nad

10.195.000 Kč   
Nákup nad

9.

Mac Book AIR 11“ 

175.000 Kč  
Nákup nad

8.

iPhone 6 PLUS 16 GB

155.000 Kč   
Nákup nad

7.

iPhone 5S 16 GBiPad Air 16 GB WiFi

135.000 Kč   
Nákup nad

6.115.000 Kč   
Nákup nad

5.

iPhone 5C 8 GB

iPad mini 16 GB WiFi

75.000 Kč  
Nákup nad

4.

iPod touch 16 GB

55.000 Kč   
Nákup nad

3.

iPod nano 16 GB

35.000 Kč   
Nákup nad

2.

iPod shuffle 2 GB

15.000 Kč   
Nákup nad

1.

AKCE  pro přístroje řady

ALMEMO a příslušenství
Akce platí 22. 10.–31. 12. 2014
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AKCE  pro přístroje řady

ALMEMO a příslušenství

Název akce: AHLBORN BONUS PROGRAM
Termín: 22.10.2014 – 31.12.2014

Podmínky akce: Jednotlivé slevy a bonusy nelze vzájemně kombinovat. Tyto slevy nelze ani vzájemně kombinovat s jinými probíhajícími akcemi nebo slevami firmy 
AHLBORN s.r.o.. Jednotlivé objednávky lze průběžně sčítat a to v celém období trvání akce od 22.10.2014 do 31.12.2014. Bonus Vám bude zaslán na Vámi uvedenou 
adresu pro doručení nebo předán osobně v sídle firmy AHLBORN s.r.o. nejpozději do 4 týdnů po úhradě objednaného zboží na účet firmy AHLBORN s.r.o. K získání bonusu 
je potřeba  zaslat na emailovou adresu firmy ahlborn@ahlborn.cz vyplněný formulář „ AHLBORN BONUS PROGRAM,  který si můžete vyžádat na emailové adrese 
ahlborn@ahlborn.cz . Nárok na bonus má každý zákazník, který zaplatí zboží ve lhůtě splatnosti faktury a splní všechny podmínky této akce. Vyhrazujeme si právo na změnu 
nabídnutých bonusů ve stejné technické specifikaci. Uvedené hodnoty nákupu jsou bez DPH. 

Firma: 

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:  

Převzetí bonusu: 

         osobně na adrese firmy AHLBORN                                            poštou na uvedenou adresu 

Adresa pro doručení:  

 

Čísla faktur AHLBORN s.r.o. za dodané zboží:

Celkový součet Kč bez DPH za objednané zboží: 

Požadovaný bonus: 

Akce platí 22. 10.–31. 12. 2014


