NOVE UGODNOSTI
S priloženim obvestilom vas z veseljem obveščamo, da so v Autocommerce d.o.o. za
člane sindikatov KSS PERGAM razširili ugodno ponudbo zimskih pnevmatik, saj sedaj
poleg proizvajalcev CONTINENTAL, FULDA in SAVA lahko ponudijo tudi pnevmatike
SEMPERIT in BARUM.
Na vse pnevmatike PERGAMOVI člani lahko koristite 31% popust. Tudi letošnjo
jesen nudijo ugodne popuste pri nakupu rezervnih delov, maziv in storitev v njihovem
hitrem servisu in avtopralnici.
V letaku posredujemo obvestilo z novimi pogoji, preko katerega se lahko z enim klikom
direktno povežete z njihovo spletno stranjo ter si sami izberete želene pnevmatike ali pa
kar direktno opravite spletni nakup.
Z vnosom kode, ki je navedena na priloženem obvestilu, se bo ob zaključku spletnega
nakupa avtomatsko obračunal dodatni popust, ki je odobren za člane sindikatov v KSS
PERGAM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tradicionalna predprodaja smučarskih kart za smučišča na Krvavcu in
Rogli. Morda bo komu izmed vas prav prišla tudi ta informacija, zato vam posredujem
ponudbo RTC KRVAVEC ter v priponki pošiljam aktualen cenik kart v predprodaji.
5 najbolje prodajanih kart že kar nekaj sezon:
•
Dnevna vozovnica PON-PET: 25€ (nakup možen le v predprodaji)
•
Dnevna vozovnica: 28€; redna cena: 33€
•
Sezonska vozovnica PON-PET: 246 €; redna cena: 298€
•
Sezonska vozovnica: 427€; redna cena: 474€
•
5 x dnevna vozovnica: 131€; redna cena: 157€
Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo na naslednjih kontaktih:
ga. Maša Bonča; RTC Krvavec, d.d; gsm: +386 (40) 621 629; tel: +386 (0)4 25 25
915; email: komerciala4@rtc-krvavec.si . Več informacij v priloženem letaku!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob začetku novega šolskega leta so na spletni strani https://www.otroci.org pripravili
ponudbo nakupa učnih listov za vse razrede osnovne šole (od 1. do 9. razreda).
E- verzijo učnih listov od 1. do 9. razreda ponujajo s kar 50 % popustom za ceno 20
EUR (redna cena je 40 EUR). Zainteresirani lahko naročilo izvedejo preko povezave:
https://www.otroci.org/sindikat.html
V E- verziji se nahaja več kot 4.800 učnih listov (matematika, slovenščina, fizika, kemija,
družba, SPO, naravoslovje, zgodovina, geografija). Vaje, s katerimi lahko starši pomagajo
otroku k boljšemu uspehu v osnovni šoli.
Podrobnosti o ponudbi si lahko ogledate na https://www.otroci.org/sindikat.html . V
priponki vam posredujem letak z vsemi potrebnimi podatki za naročilo. Več informacij v
priloženem letaku! Ponudba velja do 1. 12. 2018.

