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Akční nabídka platná do 29. 9. 2017

BONUSY A SLEVY
PLATNOST NABÍDKY DO 29. 9. 2017 (pátek)

FOMEITOP ● 21. - 22. 9. 2017 ● HRADEC KRÁLOVÉ
Vítáme Vás na tradiční výstavě, kterou pro Vás připravila FOTO divize společnosti
FOMEI s.r.o. Kromě prezentací zboží a přednášek je tu pro Vás také připraveno
mnoho speciálních nabídek a slev. POZOR, k tomu, abyste mohli využít tuto nabídku,
je třeba se opět zaregistrovat, a tím získat REGISTRAČNÍ ČÍSLO ZÁKAZNÍKA.
Tímto číslem pak identifikujete svoje objednávky.
REGISTROVANÝ NÁVŠTĚVNÍK FOMEI TOP ZÍSKÁVÁ:




možnost objednávat ze speciálních nabídkových listů FOMEITOP 2017 až do
29. 9. 2017 do 24.00 hod, nabídkové listy najdete u konkrétního zboží.
objednat jakékoliv zboží z nabídky Fomei s -3% TOP bonusem do 29. 9. 2017.
(zákazníci, kteří byli předregistrovaní přes webové rozhraní mají k této slevě
další bonus 3% - tento bonus se nevztahuje na akční nabídky)
možnost pořízení výrobního zařízení EPSON SureLab D3000DR, D700,
SC-P20000 a SC-P10000 ve speciální nabídce FOMEITOP 2017 – informujte
se o možnostech financování a nově také pronájmů

ZAREGISTRUJTE SE A VYUŽIJTE VÝHOD NÁVŠTĚVNÍKA FOMEITOP

Registrace probíhá na recepci výstavy FOMEITOP
(přízemí, před výstavní halou)
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Jak objednávat BONUSY a SLEVY z výstavy FOMEITOP?
1. OBCHODNÍK (registrace na Fomei B2B podmínkou)
Objednávající odešle svoji standardní objednávku po přihlášení na www.fomei.com.
Při fakturaci obdrží automaticky -3% slevu na všechny položky. (případně 3+3%
pokud provedl předregistraci na FOMEITOP 2017 přes www.fomei.com). Pokud je
zboží uvedeno na speciálním nabídkovém listu FOMEITOP 2017, obdrží tyto položky
v uvedených podmínkách. Lze také využít funkce „rychlá objednávka“ a požadované
položky zde jednoduše a rychle zadat. Do poznámky v objednávce uvede číslo své
REGISTRAČNÍ KARTY FOMEITOP. Fomei s.r.o., nebo jeho autorizovaný distributor
dodá zboží v podmínkách FOMEITOP 2017.
2. KONCOVÝ ZÁKAZNÍK
Objednávající zadá a odešle svoji objednávku na e-shopu FOMEI. Na zboží obdrží
automatickou TOP slevu -3%. (případně 3+3% pokud provedl předregistraci přes
www.fomei.com) Dále může objednat akční nabídky uvedené v nabídce
NÁVŠTĚVNÍK. Do poznámky v objednávce uvede číslo své REGISTRAČNÍ KARTY
FOMEITOP. Fomei s.r.o., nebo jeho autorizovaný distributor dodá zboží
v podmínkách FOMEITOP 2017.
B. Návštěvník odevzdá svoji objednávku v oddělení odbytu (1A patro). Do
objednávky uvede číslo své REGISTRAČNÍ KARTY FOMEITOP. Fomei s.r.o., nebo
jeho autorizovaný distributor, dodá zboží v podmínkách FOMEITOP 2017.
C. Návštěvník objedná, zaplatí a vyzvedne si svoji objednávku v oddělení
odbytu (1A patro). Do objednávky uvede číslo své REGISTRAČNÍ KARTY
FOMEITOP. Po dohodě s pracovníky odbytu si zboží vyzvedne v den výstavy.

POZOR! Bez uvedení registračního čísla Vaší karty na
objednávce nemůžeme poskytnout TOP SLEVY a BONUSY.
Co je to BAZAR?
Bazarem označujeme kategorii zboží s touto specifikací:
-

zboží prezentované na výstavách a workshopech
zboží vyřazené z I. jakosti
repasované tiskárny z pronájmů, leasingů, nebo získaných na protiúčet
repasovaná světla a blesky z výstav, nebo získaných na protiúčet
nadlimitní zboží
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Formulář na 3% slevy platný do 29. 9. 2017
(Pro předregistrované na 6% slevy)
NAVŠTIVTE ODDĚLENÍ BAZAR V 1A PATŘE (ČERVENÁ BARVA ZNAČENÍ)
OTEVŘENO OBA DNY VÝSTAVY DO 16.00 HOD.

Kód výrobku

Objednávající:

název

ks

číslo registrační karty:

