ŚWIEĆ PRZYKŁADEM
KUPUJ Valvoline™

GR ATIS

LATARKA DIODOWA GRATIS
Z PRODUKTAMI synpower™

People who know
use valvoline™

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Bezpłatna latarka diodowa Valvoline
Informacje o kliencie

Wnieś nieco światła do życia swoich klientów wręczając im oryginalne latarki
Valvoline z 3 diodami LED. Prezent dla klientów przy każdej wymianie oleju na
olej silnikowy SynPower. Najwyższa ochrona silnika zapewniana przez wiodącego
producenta innowacyjnych olejów silnikowych.

Nazwa firmy: ...........................................................................................

Latarka diodowa Valvoline

Kod pocztowy: ..............................Miasto: ...........................................................

> 3 diody LED
> 2 baterie w zestawie
> W zestawie specjalny woreczek ochronny

GR ATIS

Adres: .......................................................................................................

Kraj: .......................................................................................................
Dostawa: □ Bezpośrednia

□ Pośrednia

Rozmiary opakowań i liczba latarek diodowych

Tej promocji towarzyszy atrakcyjny ekspozytor na ladę. Zapytaj przedstawiciela Valvoline o narzędzia
wspomagające promowanie oferty latarek diodowych wśród potencjalnych klientów.
Niech nie ominie cię ta szansa. Skontaktuj się dzisiaj z przedstawicielem handlowym Valvoline lub w
Centrum Obsługi Klientów pod adresem: ….

Oleje silnikowe SynPower
>
>
>
>
>
>

Tabela numerów materiału

Nazwisko kontaktowe: ..............................................................................................

Zaawansowane dodatki redukują tarcie dając maksymalną moc wyjściową
Lepsze zabezpieczenie przed skutkami zimnego rozruchu oraz w wysokich temperaturach
Minimalizują szlam oraz osady zapewniając najwyższą czystość silnika
Najwyższa ochrona przed zużyciem przy wydłużonych okresach między wymianami oleju
Unikatowy skład chemiczny redukuje emisję spalin oraz zużycie paliwa
Wykracza poza obowiązujące wymagania eksploatacyjne praktycznie wszystkich wiodących
producentów samochodów
4L

5L

20L

60L

208L

IBC

BULK

691248

VE18377

VE18378

732930

VE90102

SynPower XL-III 5W-30

VE18367

SynPower MXL SAE 0W-30

VE11347

SynPower MXL SAE 5W-30

VE18307

691450

VE18318

SynPower FE SAE 0W-30

691342

691341

VE11338

678120

VE11339

SynPower FE SAE 5W-30

732273

240 latarek diodowych z USB

1O ekspozytorów

208 L

48 latarek diodowych z USB

2 ekspozytory

6 x 20 L lub 2 x 60 L

24 latarek diodowych z USB

1 ekspozytor

6 pudełek 4x4/5 L

24 latarek diodowych z USB

1 ekspozytor

Mechanizm promocji
W czasie trwania promocji od XXX do XXX otrzymają państwo latarkę diodową LED wraz z zamówieniem olejów
silnikowych SynPower. Ta oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.
Kwalifikowane produkty:
Olej silnikowy SynPower (zobacz tabelę numerów materiału na poprzedniej stronie)
Dostawa:
Dostawy rozpoczną się od xxx
Zamawiam następujące produkty:

2. Numer materiału: ...............................................Ilość: ................

722699

722697

722089

VE18347

691249

VE18357

VE18358

VE18355

VE18359

SynPower ENV C2 SAE 5W-30

618605

618604

618603

618602

622121

618601

SynPower SAE 0W-40

VE11227

SynPower SAE 5W-30

VE11247

SynPower SAE 5W-40

VE11267/8/9

VE11271/3

1000 L

VE18319

722698

VE11238

4 ekspozytory

1. Numer materiału: ...............................................Ilość: ................

742839

VE11236

96 latarek diodowych z USB

VE90103

SynPower MST SAE 5W-30

VE11231

LICZBA za 400 l

VE11239

691250

VE11257

VE11258

VE11255

VE11259

VE11266

VE11277

VE11278

VE11275

VE11279

3. Numer materiału: ...............................................Ilość: ................
4. Numer materiału: ...............................................Ilość: ................
Zamawiając produkty w dużej ilości, należy skontaktować się z
przedstawicielem handlowym firmy Valvoline.
Prosimy zwrócić ten formularz zamówienia przedstawicielowi handlowemu Valvoline w okresie
obowiązywania promocji.

SMARY I OLEJ SILNIKOWY I OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

SMARY I OLEJ SILNIKOWY I OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

LATARKA DIODOWA GRATIS Z OLEJEM
SILNIKOWYM SYNPOWER

Valvoline EMEA

P.O. Box 421 I 2991 XT Barendrecht I The Netherlands
t +31 10 497 5000 I f +31 10 497 5975
www.valvolineeurope.com

Uważa się, że informacje przedstawione w niniejszej broszurze są dokładne i wiarygodne. Jednakże, ponieważ warunki i metody używania produktów są poza kontrolą firmy Ashland, firma Ashland nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za wydajność lub wyniki uzyskane poprzez stosowanie produktów opisanych w niniejszym katalogu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy dowolny z ww. produktów nadaje się do danego, ściśle
określonego zastosowania. Firma Ashland gwarantuje jedynie, iż w chwili dostawy produkty będą zgodne ze specyfikacjami technicznymi obowiązującymi w dacie wysyłki. Wszelkie gwarancje, jakie mogą mieć zastosowanie
w myśl dowolnych praw lub unormowań, w tym gwarancje nadawania się do ściśle określonego celu lub do sprzedaży, zostają jednoznacznie wykluczone. Jeżeli nie uzgodniono inaczej w sposób wyraźny, odpowiedzialność
firmy Ashland odnośnie do produktów niezgodnych jest ograniczona do wartości ich wymiany. Oświadczenia lub sugestie dotyczące ewentualnego użytku produktów opisanych w niniejszym katalogu są przedkładane bez
żadnej gwarancji, iż takie użycie jest wolne od naruszeń praw patentowych, a ponadto nie stanowią zalecenia, aby naruszyć jakiekolwiek prawa patentowe. Chociaż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i
kompletności niniejszych danych, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z błędów lub danych nie uwzględnionych w przedmiotowych informacjach.

*Znak towarowy będący własnością osoby trzeciej ™ Znak towarowy firmy Ashland lub jej przedsiębiorstw zależnych, zarejestrowany w różnych krajach © 2011, Ashland

