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***Zimná promo akcia 2 + 1*** 
termín: december 2015 – február 2016 

 
Nielen na Vianoce chce  firma Winalite potešiť distribútorov darčekmi. 

Až do februára 2016 môžeme využiť zimnú promo akciu 2 + 1, ktorá nás počas 

tohto chladného obdobia istotne zohreje. 
 

Ako získate darček v hodnote 70 EUR? 

Stačí objednať 2 akékoľvek sety, teda urobiť nákup za 140 EUR (1) a k tejto 

objednávke dostanete 1 set v hodnote 70 EUR zadarmo! (2) 

Set, ktorý chcete ako darček,  uveďte pri platbe do poznámky ku Vášmu 

registračnému číslu a menu (3)+(4) 

Vysvetlivky: 

 (1)  Táto akcia sa nedá využiť pri registračnom nákupe nového distribútora a  nákupoch na 

navýšenie statusu.  

(2)   Aké darčeky sú na výber?  Všetko  okrem  V-SHINE Mask zubnej pasty WelSmile, 

kávy,  ionizátora, hygienických vložiek a RAW Veggie (úplná novinka – info o nej 

čoskoro...) 

(3)   Ak si neviete vybrať, alebo zabudnete voľbu uviesť do poznámky, logistické centrum 

vám darček vyberie ľubovoľne podľa dostupných skladových zásob. Darčeky sa zasielajú 

hneď s objednaným tovarom. V prípade, že si vyberiete darček, ktorý sa na sklade už 

nenachádza  a rozhodnete sa naň čakať, bude vám zaslaný s prípadnou ďalšou objednávkou 

alebo samostatným balíkom za poplatok 5 EUR.  Posledný termín, v ktorom môžete získať  

nárok na darček  je 29.02.2016. 

(4) Táto akcia platí od dňa zverejnenia v decembri 2015 do konca februára 2016. Rozhoduje 

dátum prijatia platby na účet logistického centra za objednaný tovar. 

Firma Winalite si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu výberu darčeka, ak sa minú skladové 

zásoby počas prebiehajúcej akcie. 

A ešte ďalší BONUS k tejto promo akcii: 

Navyše distribútori, ktorí  počas obdobia prebiehajúcej akcie, urobia nákupy za 300 PV bodov  

(čo odpovedá napríklad 2 setov počas každého jednotlivého mesiaca akcie) sa  zúčastňuje 

veľkej tomboly. 

V nej okrem iného môžete vyhrať aj 500 PV,  1000 PV alebo  1500 PV, ktoré zbierate na 

celosvetovú konferenciu v Číne v marci 2016. Jeden distribútor (jedno ID) môže vyhrať iba 1 

cenu. 
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