
gazetka ważna 07.01.2013 - 01.02.2013

POTRÓ
JNE 

UDERZ
ENIE 

w promocji

100 na100 

WYDŁUŻONY TERMIN 
PŁATNOŚCI 
100 NA 100

przy zakupie minimum 48 paczek 
lub więcej, uzyskanie terminu 
płatności w ilości zalupionych 

paczek (do 100 dni)

1 paczka = 10 opakowań

CENA „AS”

minus 2%
przy zakupie gotówkowym  

o wartości 1500 zł brutto 
dodatkowy rabat 2%

1

2 STAŁE RABATY - 
PAS DEKARSKI

 GRATIS

Stałe rabaty klienta - zakup za 2500zł 
brutto - profesjonalny pas dekarski 

Fischer GRATIS!

3

GRATIS!

lub
lub

KORzYŚCI DlA KlIENTA:

atrakcyjne ceny

długi termin płatności

darmowe zwiększenie  
stanów magazynowych

atrakcyjne gratisy

Nagrody będą wydawane 
po terminowym zapłaceniu faktury



Przy zakupie tarcz unifam 
Za kwotę 1000 zł brutto

Szlifierka kątowa 
125/850w (51g091) verto 

o wartości 100 zł gratis

Przy zakupie tarcz unifam 
Za kwotę 2000 zł brutto

Szlifierka kątowa 
125/701w (Kg725) 

blacK&decKer
o wartości 200 zł gratis

Przy zakupie tarcz unifam 
Za kwotę 4000 zł brutto

Szlifierka kątowa 
125/850w (d28139) dewalt

o wartości 400 zł gratis

Przy zakupie tarcz unifam 
Za kwotę 6000 zł brutto
SZlifierKa Kątowa 

Z regulacją obrotów
125 (le9-10) flex

o wartości 600 zł gratis

warunek : brak przeterminowanych płatności
Nagrody będą wydawane 

po terminowym zapłaceniu faktury

OFERTA „GOTÓWKOWA”
LUB PRZELEW 3 dni 
TARCZ ŚCIERNYCH 

„UNIFAM” 
od 07.01.2013 do 31.01.2013



Za Zakup 
asortymentu* 
firmy fisCHer:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za kwotę brutto 
2000 zł

profesjonalny 
pas dekarski 

fischer 
gratis !

za kwotę brutto 
1600 zł - 

torba fischer 
gratis ! 

*oferta nie dotyczy sprzedaży pian i masy FIS VT300T
Gratisy będą wydawane po terminowej zapłacie faktury.



                                                                                                                                                                                                                                

nAzwA pRodukTu numeR 
kATAloGowy

cenA  neTTo 
kATAloGowA

cenA w pRomocjI
pRzy zAmówIenIu 

zA 600 zł neTTo

nitownica do nitów  
zrywalnych B05A0030 54,99 40,99 zł netto

komplet wkrętaków  
6 częściowy B01B1906 21,00 14,39 zł netto

miara zwijana 5 mb B03A0012 9,79 7,29 zł netto

młotek ciesielski  
- rączka włókno szklane B02A2202 19,02 14,19 zł netto

młotek stolarski   
- rączka włókno szklane B02A2201 18,90 12,69 zł netto

piła kabłąkowa 760 mm B02G4015 21,00 14,29 zł netto 

nożyce do drutu 600 mm B02I0035 59,00 39,90 zł netto

Szcypce samozaciskowe B01A4012 22,90 17,29 zł netto

komplet wierteł do betonu R01c0300 8,25 5,79 zł netto

Szczypce uniwersalne  
180 mm B01A0002 12,79 9,59 zł netto

Szczypce boczne 180 mm B01A0005 12,99 9,69 zł netto

Szczypce nastawne B01A1405 16,49 12,29 zł netto

NOWOŚĆ 
W OFERCIE FIRMY SUKCES ZAMOCOWANIA
NARZĘDZIA BESSTO - SUPER CENY !


