PROMOCJA

Szanowni Państwo,
Miło jest nam poinformować, Ŝe rozpoczynamy promocję oleju Valvoline DuraBlend Diesel 5W-40, w ramach,
której do 5L opakowań będziemy dodawali gratis podkładkę Nano Tec z logo Valvoline Motor Ols.
Warunki promocji:
•

Przy zakupie 5L oleju Valvoline DuraBlend Diesel 5W-40 klient
otrzymuje bezpłatnie podkładkę Nano Tec z logo Valvoline

•

Opakowania objęte promocją: 4x5L

•

Okres promocji: do wyczerpania zapasów

Olej Silnikowy DuraBlend Diesel 5W-40
Większa wytrzymałość w ekstremalnych warunkach.
•

Formuła oleju oparta na wysokiej klasy wyselekcjonowanych
dodatkach uszlachetniających sprawia, Ŝe DuraBlend Diesel oferuje
lepsze właściwości niŜ inne półsyntetyczne i mineralne oleje
silnikowe.

•

5-cio litrowe opakowanie dopasowane jest do pojemności
najpopularniejszego w segmencie silnika 1.9 TDI.

•

Rosnąca ilość pojazdów* wymagających zastosowania oleju
spełniającego normę VW 505.01 sprawia, Ŝe produkt cieszy się
duŜym zainteresowaniem klientów.

•

Teraz uwagę klientów dodatkowo przyciągnie gratis w postaci podkładki
Nano Tec z logo Valvoline

GRATIS

Jeśli pasjonujesz się gadŜetami, jesteś fanem tuningu, lub po prostu lubisz mieć porządek
w swoim aucie - podkładka Nano Tec jest właśnie dla Ciebie!
Nano Tec jest idealnym i niezbędnym rozwiązaniem dla osób spędzających duŜo czasu w samochodzie.
Dzięki swoim właściwościom - na zakrętach, przy hamowaniu, a nawet na wyboistych polskich drogach przyczepione do Nano Tec'a przedmioty pozostaną na swoim miejscu. Nano Tec zapewnia niespotykaną dotąd
lepkość, a jednocześnie nie pozostawia śladów i nie wykorzystuje magnesów. Przylepia się do kaŜdej
powierzchni w samochodzie, na łodzi, czy w domu. Uwaga: Przed uŜyciem naleŜy oczyścić z kurzu
powierzchnię, do której podkładka ma być przyklejona, by zapewnić jej lepszą przyczepność. Podkładkę
moŜna stosować wielokrotnie. Zabrudzoną podkładkę wystarczy umyć w letniej wodzie i odczekać aŜ
wyschnie.
Warunkiem realizacji zamówienia na promocyjne opakowania oleju DuraBlend Diesel jest złoŜenie zamówienia
w Dziale Obsługi Klienta Valvo-Tect.

Uwaga: Ilość opakowań promocyjnych jest ograniczona.
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