K7/2019

Motivační program pro aktivní AL/AG v K6

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO

PLNÉ OSVĚŽĚNÍ!
PEČUJÍCÍ SADA
PLANET SPA ZA 29 KČ
PŘIPRAVÍ POKOŽKU NA LÉTO.

Jen za

29 Kč

Objednejte v K7 za 1 600 Kč
a v K8 min. za 550 Kč a získáte:
Rozjasňující pleťová masážní maska s výtažky
z perel a mořských řas (75 ml)
Luxusní obnovující maska na vlasy s výtažky
z černého kaviáru (250 ml)
Obnovující krém na ruce s marockým
arganovým olejem (30 ml)

Obj. č.: 91918

NEBO
Jen za

149 Kč

VÝKONNÝ SMOOTHIE MIXÉR
ZA 149 KČ PRO ŠŤAVNATÉ
LETNÍ DNY.
Objednejte v K7 za 2 500 Kč
a v K8 min. za 2 500 Kč
a vyberte si svoji odměnu
Smoothie mixér
Tělo mixéru, víko mixéru, nožová část
Nádoba mixéru s víkem (570 ml)

Obj. č.: 90753
Podmínky motivačního programu v K7-K8/2019:
Tento program je platný v K7-K9/2019. Motivační program je platný pouze pro aktivní AL/AG. Motivační program není platný pro AL/AG LOA1-6 a pro
neaktivní a odsazené AL/AG.
K7-K8
Jestliže AL/AG aktivní v K6 objednají v K7 za 1 600 Kč a v K8 za 550 Kč získají sadu Planet Spa (91918) za 29 Kč. Pokud AL/AG objednají v K7 a také v K8
za 2 500 Kč vyberou si odměnu mezi sadou Planet Spa za 29 Kč (91918) nebo smoothie mixérem za 149 Kč (90753). Vybranou odměnu si AL/AG vloží do
objednávky v K8/2019.
Objednávky se v rámci kampaně sčítají. Nabídka je platná do vyprodání zásob. AL/AG mohou získat pouze 1 kus odměny v K8 a 1 kus odměny v K9. Ceny
výrobků se nezapočítávají do celkové výšky objednávky pro výpočet slevy. Hodnota výrobků se nezapočítává do tohoto programu. Ceny výrobků jsou netto
ceny. AVON si vyhrazuje všechna práva na změnu výrobků za výrobky se stejnou nebo vyšší cenou. Veškeré informace a podmínky k motivačnímu programu
v K7-K9/2019 najdou AL/AG také ve své Online kanceláři.

