
A legmagasabb minőségű innovatív termékek és gyors szolgáltatásoknak köszönhetően a GIENGER vásárlók 
mindig a biztonságos sávban vannak.
Vásároljon 2017 szeptember 1. és 2018 április 30. között VOGEL&NOOT kompakt-, beépített szelepes- 
vagy síklapú lapradiátort és gyűjtse a pontokat! Váltson a gyors sávra és gyűjtse be a bónuszokat! 

mit kell tennie?

1.   Regisztráljon a Gienger honlapján: www.gienger.hu/regisztracio

2.   Vásároljon VOGEL&NOOT kompakt-, beépített szelepes- 
 vagy síklapú lapradiátort, és gyűjtse a pontokat.

3.   Az akció végén egy értesítést küldünk az összegyűjtött pontjairól.
 Önnek csak be kell váltania őket és már az Öné is a bónusz!  

gyűjtse a pontokat és szerezze meg a bónuszt! 

kérdése van?
További információért keresse fel honlapunkat www.gienger.hu/akciok vagy hívja kollégáinkat. Mi itt vagyunk.

szeret a gyors sávban haladni? 
Csatolja be a biztonsági övét és gyorsuljon fel! 
vásároljon vOGeL&nOOT kompakt-, beépített szelepes- vagy síklapú lapradiátort.

GIENGER és VOGEL&NOOT RadIáTOROk:

mINdIG jó fOkOzaT!

www.gienger.hu/regisztracio

próbálja ki

a legmagasabb

fokozatot!



ezekkel a bónuszokkal
ön lesz a pole pozicióban!

 

tele kérem!
Minél több pontot gyűjt, annál több üzemanyagot tölthet!  
Ha összegyűjt 50 vagy annál több pontot, egy üzemanyag utalványt 
adunk önnek  – tele tank, tele pénztárca. Jól hangzik?

50 pont vagy több  15 000 Ft
100 pont vagy több  30 000 Ft
150 pont vagy több  45 000 Ft
200 pont vagy több * 60 000 Ft
*Minden 50 ponttal a bónusz értéke 15 000 Ft-al nő.

üzemanyag utalvány 

vezetéstechnikai tréning 
két személyre 

öné a pálya! 
Tesztelje le tudását, tudjon meg mindent a deffenzív vezetésről. 
Ismerje meg saját erősségeit és gyengeségeit. Üljön be, indítson 
és tapasztalja meg milyen egy profi kör.
Vagy már van is navigátora? Minden rendben, ő is elkísérheti önt 
és segíthet tartani önben a lelket! Vagy akár a kormányt...!

1000 pont vagy több
(Választható: üzemanyagutalvány 300.000 ft. értékben)

  

gyors gumicsere? 
Enyhe gumiszag, benzingőz, ordító motorok, és a világ 
leggyorsabb autói! A 2018-as Hungaroring Magyar Nagydíjon 
ön is tűzvonalban lehet!
A GIENGER speedster elviszi önt a 2018-as Formula 1-es Magyar 
Nagydíjra a Hungaroringre. 
Megnézheti a futamot, sőt két éjszakát ott is aludhat!  

2000 pont vagy több
(Választható: üzemanyagutalvány 600.000 ft. értékben)

FOrmula 1 – magyar nagydíj

a részvétel feltételei
Részvételre jogosultak magyar épületgépészeti társaságok és azok 18. életévüket betöltött kapcsolattartói (kivételt képeznek nagykereskedők, viszonteladók).
A részvételhez szükséges az online regisztráció a www.gienger.hu weboldalon. A regisztráció nem von maga után vásárlási kötelezettséget. A jelen reklámozás feltételei az alábbiak: GIENGER ügyfelek 
pontot szereznek VOGEL&NOOT kompakt, szelepes és síklapradiátorok vásárlásával és ezáltal jogosulttá válnak az említett bónuszra. Ezek készpénzre beváltása nem lehetséges. Minden megvásárolt 
radiátor egy megszerzett pontot jelent. Az akció 2017 szeptember 1-étől 2018 április 30-ig tart.
GIENGER és VOGEL&NOOT nem felel harmadik fél nem teljesítése esetén. Hozzájáruló nyilatkozatukkal a résztvevők vállalják az online regisztráció során megjelölt adatok tárolását és használatát. 
Személyes adatok harmadik fél számára nem lesznek hozzáférhetőek. A résztvevők hozzájárulnak továbbá nevük és tartózkodási helyük időszakosan és helyi szinten történő korlátlan használatához és 
közzétételéhez a www.gienger.hu honlapon, valamint annak aloldalain a hivatalos eredmény kihirdetése céljából. A GIENGER alkalmazottai nem jogosultak részvételre.

www.gienger.hu/regisztracio


