TANKOWANIE I ZAKUPY
NA TWOJEJ STACJI ORLEN!
Za zakup jednego kompletu opon zimowych Falken
(4 sztuki od 16 cali*) serii EUROWINTER HS449,
EUROWINTER HS449 Runfl at, EUROWINTER HS01
i EUROWINTER HS01 SUV otrzymasz od Falken kartę,
która może zostać wykorzystana na stacjach ORLEN
i BLISKA na paliwo i zakupy o wartości:
16 cali = 40 zł*,
17 cali i większe = 60 zł*
KARTA
ZAKUPOWA

DZIĘKI FALKEN TY TANKUJESZ!

ZAPEWNIJ SOBIE KARTĘ ORLEN!
Czas trwania promocji:
15 września –
15 listopada 2017

Czas trwania promocji:
15 września –
15 listopada 2017

SZANSA NA WYGRANĄ:
10 designerskich desek snowboardowych Falken.
Rejestracja na stronie
www.tankgutschein.falkenreifen.de

Falken Tyre Europe GmbH
Berliner Str. 74-76
63065 Offenbach am Main | Niemcy
T. +49(0)69 247 52 52-66
F. +49(0)69 247 52 52-11
E. bonpaliwowy@falkentyre.com
facebook.com/Falken
youtube.com/user/FalkenTyreEurope
falkentyre.com
* Warunki uczestnictwa: zob. strony wewnętrzne

* Warunki uczestnictwa: zob. strony wewnętrzne

OD 16 CALI*

EUROWINTER HS01

Opony zimowe Falken

Zdecyduj się teraz na komplet opon Falken High Performance Tyres, a
otrzymasz kartę ORLEN na paliwo i zakupy o wartości 60,00 zł.*

Generacja opon zimowych High End stworzona
wg najnowszych technologii
• Kierunkowy profil bieżnika z opatentowaną
technologią lameli 3D
• Technologia 4D Nano Design Compound
• Doskonała trakcja i skuteczność hamowania na
śniegu i lodzie
• Znakomita stabilność kierunkowa na ośnieżonej
jezdni

Opony zimowe 2017:

EUROWINTER HS449

INTELIGENTNIE I
BEZPIECZNIE PRZEZ ZIMĘ

Opony zimowe nowej generacji
• Zoptymalizowana przyczepność dzięki ulepszonej
mieszance gumy Silica
• Dobra przyczepność i znakomite właściwości
hamowania
• Lepszy komfort jazdy dzięki zmniejszeniu hałasu
• Nadzwyczajna stabilność
kierunkowa

EUROWINTER
HS01

EUROWINTER
HS449

EUROWINTER
HS01 SUV

W zimowych warunkach pogodowych w mieście, na wiejskiej drodze czy
autostradzie – serie Falken EUROWINTER są zawsze idealnym
wyborem.

Produkt

Właściwości

OD 16 CALI*

EUROWINTER HS01

Generacja opon zimowych High End
stworzona wg najnowszych technologii

EUROWINTER HS01
SUV

Opony zimowe High End do SUV-ów i
pick-upów

EUROWINTER HS449
(dostępne także w wersji
Runflat)

Niezrównany komfort jazdy zimą

EUROWINTER HS01 SUV
Opony zimowe High End do SUV-ów i pick-upów
• Kierunkowy profil bieżnika z opatentowaną
technologią lameli 3D zapewniający doskonałą
trakcję i skuteczność hamowania na śniegu i lodzie
• Technologia Advanced 4D-Nano Design
• Bieżnik w technologii ACP (Adaptive Constant
Pressure) poprawia stabilność kierunkową i
skuteczność hamowania oraz wydłuża żywotność
opony

Co należy zrobić:

1. W ramach tej promocji kup cztery opony zimowe Falken.
2. Wypełnij Kartę uczestnictwa.
3. Włóż ją razem z fakturą za opony do koperty i wyślij do Falken.
Opłatę pocztową pokrywamy my!
* Warunki uczestnictwa: Za zakup jednego kompletu opon zimowych Falken (4 sztuki od 16 cali*) serii
EUROWINTER HS449, EUROWINTER HS449 Runfl at, EUROWINTER HS01 i EUROWINTER HS01
SUV otrzymasz od Falken kartę, która może zostać wykorzystana na stacjach ORLEN i BLISKA na paliwo i zakupy o wartości: 16 cali = 40 zł*, 17 cali i większe = 60 zł* Gdzie? W punktach sprzedaży Falken w Polsce. Promocja w punktach sprzedaży Falken w Polsce trwa od 15 września do 15 listopada 2017. Karta zakupowa ORLEN
jest ważna na wszystkich stacjach benzynowych Orlen i Bliska w Polsce (nie ma zastosowania do usług świadczonych przez osoby trzecie, np. Lotto). Oferta dotycząca nabycia opon zimowych wymienionych wyżej serii, skierowana jest do odbiorców pełnoletnich oraz przedsiębiorców, czyli osób prowadzących własną działalność oraz
wykonujących wolne zawody, spółek cywilnych i osób prawnych, o ile na prowadzoną działalność zarejestrowanych
jest maksymalnie 10 pojazdów. W przypadku spółek cywilnych i osób prawnych konieczne jest podanie imienia
i nazwiska osoby uprawnionej do zysku. Oferta nie może zostać scedowana ani przeniesiona i obowiązuje tylko do
wyczerpania zapasów. W promocji mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni posiadacze prawa jazdy. Do uczestnictwa
w promocji nie są uprawnieni pracownicy firmy Falken Tyre Europe GmbH, firmy Orlen oraz członkowie ich rodzin,
jak również pracownicy punktów sprzedaży Falken i stacji benzynowych Orlen biorących udział w promocji. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, jak również wypłata zysku czy salda karty w gotówce są wykluczone.
Uwzględniane będą jedynie karty uczestnictwa z załączoną kopią faktury od dystrybutorów w Polsce. Promocja
jest ograniczona: na jedną kopię faktury przypada tylko jedna karta zakupowa ORLEN. Aby zgłoszenie było ważne,
należy kompletnie i czytelnie wypełnić wszystkie pola w karcie uczestnictwa. Wypełniony wniosek wraz z dowodem
zakupu należy oddać w punkcie sprzedaży Falken, nadesłać pocztą albo faksem, lub przesłać scan dokumentów na
adres e mail w terminie do 30 listopada 2017. bonpaliwowy@falkentyre.com. Deski snowboardowe zostaną rozlosowane spośród wszystkich uczestników.

Karta uczestnictwa
Proszę wypełnić, odciąć i wysłać.
Imię:

Nazwisko:

Ulica i numer:

Kod pocztowy, miejscowość:

E-mail:

Telefon stacjonarny i/lub komórkowy:

Rok urodzenia:

Marka i model samochodu:

Rok produkcji/pierwszej rejestracji:

Marka dotychczas używanych opon:

Powód zakupu nowych opon:

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Warunków uczestnictwa i akceptuję wszystkie
postanowienia w nich zawarte.
Tak, chcę otrzymywać e-mailem bezpłatny newsletter Falken. Rezygnacja z newslettera jest
możliwa w dowolnym momencie.
Miejscowość/data/podpis:

E-mail: bonpaliwowy@falkentyre.com
lub faks: +49 (0) 69 247 52 52-11
Należy pamiętać: termin nadsyłania
faktur za opony upływa 30 listopada 2017

