PROMOCJA DO KWADRATU
Sięgnij po 5 lat gwarancji!

Skomponuj system kuchenny
3 + 1 za 50% lub 4 + 1 za 1 zł!

Kup przynajmniej 2 produkty AGD i zyskaj dodatkową gwarancję
Wystarczy zarejestrować zakupione urządzenia na stronie franke.pl/ks w ciągu 30 dni od daty zakupu.*
W promocji bierze udział sprzęt zakupiony wyłącznie w Studiach Mebli Kuchennych.

.
Przedl/uz ona gwarancja

Kup 2 urządzenia AGD** FRANKE
i zyskaj dodatkowe
2 lata gwarancji, łącznie 4 lata.

Kup 3 urządzenia AGD** FRANKE
i zyskaj dodatkowe 3 lata
gwarancji, łącznie 5 lat.

Promocja ważna od 18 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku.
Regulamin promocji dostępny na franke.pl/ks
*	Produkty zakupione w terminie 18.04.2017-31.08.2017 należy zarejestrować w terminie 01.09.2017-31.12.2017
Produkty zakupione po 01.09.2017 należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu
** Produkty AGD objęte promocją "Przedłużona gwarancja": okapy (cena katalogowa powyżej 1000 zł), płyty grzewcze, piekarniki, kuchenki mikrofalowe.

Skomponuj swój idealny system kuchenny FRANKE

+
promocja

+

3 Urza¸dzenia agd

4

promocja produkty FRANKE

+ pia¸tY ZA 1 Z´Ĺ

+ czwarte ZA 50%

Kup 4 produkty FRANKE, w tym min. 3 z kategorii
AGD***, a produkt o najniższej cenie z wybranego
zestawu otrzymasz za 50% ceny katalogowej.

Kup 5 produktów FRANKE, w tym min. 3
z kategorii AGD***, a produkt o najniższej cenie
z wybranego zestawu otrzymasz za 1zł.

Dodatkowo wybrane produkty AGD
z zakupionego zestawu objęte są
5 letnią gwarancją****.

Promocja ważna od 18 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku.
Regulamin promocji dostępny na franke.pl/ks
*** Produkty AGD objęte promocją: okapy, płyty grzewcze, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, chłodziarki, zmywarki.
**** Warunkiem skorzystania z promocji „Przedłużona gwarancja” jest zarejestrowanie produktów na stronie franke.pl/ks

FRANKE Polska Sp. z o.o.
ul. Franke 1
Sękocin Nowy
05-090 Raszyn
tel.: +48 22 711 67 00
faks: +48 22 485 33 73
franke.pl/ks

Promocja ważna od 18 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
FRANKE Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.
Kolory produktów na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

