Правила за използване на Талони от кампанията на Грийн Мастър в
периода 04 – 31.07.2018г при онлайн поръчки

При получен талон от кампанията на Грийн Мастър имате право на
подарък или право на покупка с 50% отстъпка според номера, който е
под маркираната част на талона.
Ако сте получили талон с номера от:
 1 до 10 включително:
За получаване на съответния подарък е необходимо да
изпратите физически печелившия талон в Централен офис – гр.
София, ул“Пиротска“ № 151. След получаването му със
следваща поръчка към вас ще получите и спечеления подарък.
 11 до 20 включително
Изпратете снимка (може направена с мобилен телефон) на
електронна поща sales@green-master.eu като към писмото
посочите своите имена и телефон. При следваща поръчка
заявете спечеления подарък с посочения по-долу код или през
бърза поръчка, или през бланка за онлайн заявка.
 21-24 включително
Заявете избрания продукт с 50% отстъпка от съответната група
през бърза поръчка или през бланка за онлайн поръчка.

Подаръкът или правото, което получавате от спечелен талон се ползва
еднократно.
Списъкът на подаръците/правото на покупка с 50% отстъпка е посочен подолу.
№ от
талона
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подарък
Кухненски робот Volcano Kitchen
Volcano Extractor
Кухненски чопър VOLCANO
Одеяло от мериносова вълна
Топ матрак 3 в 1
Volcano Zapper
Dr Silver NEW
Слушалка за Душ WELLOS
Маркови слънчеви очила
Тиган STONELINE 28 x 28 RED

Код за заявка на
подаръка
2070000
2020000
2080000
2610200
2610400
2001500
2007000
2081000
88900
22512200

11
12
13
14
15
16
17
18

Крем за ръце Green Pharmacy 1бр по избор от:
86511, 86512, 86513, 86514, 86515, 86516
Паста за зъби Dr.Silver HOMEOPATHY
Универсална кърпа Multi Purpose-Premium
Четка за зъби Nano Jade
Парфюм CARAVAN 30ml 1бр по избор от
79825, 79833, 79952

22

Розова вода със сребро
Крем балсам с арника
Крем за крака Green Pharmacy 1бр по избор от:
86601, 86602, 86603, 86604
Натурален сапун с бадемово масло
Маска за лице BIELENDA CARBO DETOX по избор от:
91720, 91721, 91722
Право на покупка на Мagnetix (1 продукт или 1
комплект)с 50%
Право на покупка на HEAN с 50%

23

Право на покупка на UB парфюм 50мл с 50%

24

Право на покупка на 1 продукт от 1-ва страница на
текущата брошура без друго условие

19
20
21

Кодът с добавка
00
9020000
2510400
9012200
79825300 или
79833300
или79952300
2003000
5136000
Кодът с добавка
00
92095100
Кодът с добавка
00
Кодът с добавка
50
Кодът с добавка
50
Кодът с добавка
50
Според кода на
продукта

Важно: При спечелен талон с № 24 и избор на продукт от първата страница
на текущата брошура без предварителна покупка, сътоветният продукт НЕ
НОСИ нов талон за участие в каманията на Грийн Мастър.

За каквито и да е въпроси:
sales@green-master.eu
0878 31 00 58
028022641, 028022642

