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UŽ ČTVRTSTOLETÍ S VÁMI
25 povedených let na trhu, 25 let skvělé spolupráce.
Vydejte se s námi na další úspěšnou cestu. Jubilejní 25. rok na
dentálním trhu právě vrcholí, a my jsme si pro Vás připravili
výjimečnou akci v podobě skvělých odměn za Vaši
objednávku.
Celkově máme pro Vás připraveny dárky v hodnotě
až 330.000 Kč. A co je nejlepší – akci lze kombinovat s VIP
programem a vyhrává skutečně každý!
Sídlo ﬁrmy SCHAFFEROVÁ spol. s r.o., Andělská ul., Olomouc

SETŘETE SI SVOU VÝHRU
Za jednorázový nákup z našeho sortimentu v minimální
hodnotě 10.000 Kč nebo 30.000 Kč získáte stírací los GOLD
nebo PLATINUM se zaručenou výhrou. Záleží jen na Vás kolik
objednávek uděláte a kolik stíracích losů následně získáte,
pravděpodobnost dosažení na hlavní výhru tím jen zvýšíte!

Po setření stíracího losu okamžitě vidíte na jakou výhru máte
nárok (hlavní, druhá nebo třetí) a následně si sami volíte dárek,
zda něco do praxe nebo užitečnou elektroniku nebo zážitek.
Na následujících stránkách najdete kompletní přehled odměn
ze kterých můžete vybírat. Přejeme Vám mnoho štěstí!

KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ
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Setřete hrací pole a hledejte tři stejné symboly
v řádku uvedené výhry:

Hlavní výhra

e
Jsm

GOLD

Druhá výhra

elektro

Kolénko
Mobilní telefon
Expertmatic E25 L nebo
nebo
iPhone 7
světelný
32 GB

zážitek
Wellness
v Maximus
Resortu

1993 - 2018

PLATINUM

Dezinfekce OCC
nebo
User Package

Kompozit
luna A3

nebo

Poukázka do Scene
Tablet
Wellness
nebo
Huawei
a restaurace
MediaPad T3 10
Entree

Frenchpress
nebo
TEO - Tescoma

Poukázka
do kina
Premiere Cinemas

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.schaﬀerova.cz
Akce je platná 8.10. - 20.12. 2018 nebo do vyčerpání losů.
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Tento stírací los jste získali za jednorázovou objednávku
ve výši min. 10.000 Kč s DPH.
Podle trojice stejných symbolů, které jste objevili ve stíracím
poli, vyhráváte jednu z uvedených výher. Vyberte si tu Vaši
z kategorie ordinace, elektro nebo zážitek.
et.

ordinace

tu pro

ordinace

Vá
s

let.
25

e
Jsm

již

Hlavní výhra

Tento stírací los jste získali za jednorázovou objednávku
Třetí výhra
ve výši min. 30.000 Kč s DPH.
Podle trojice stejných symbolů, které jste objevili ve stíracím
poli, vyhráváte jednu z uvedených výher. Vyberte si tu Vaši
z kategorie ordinace, elektro nebo zážitek.
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Třetí výhra

00,-

Setřete hrací pole a hledejte tři stejné symboly
v řádku uvedené výhry:

PLATINUM

Druhá výhra

10.0

1993 - 2018

GOLD

elektro

zážitek

Amalgám Permite
Tablet
400mg NT
nebo
nebo
Huawei
300 kapslí
MediaPad T3 10

Skloionomer
Riva LC 1-1
A2

nebo

Ústenky
nebo
BeGreat Friends

Hotel
Cafe Fara
jižní Morava

Poukázka knihy
Frenchpress
nebo
Dobrovský
TEO - Tescoma

USB ﬂash disk

nebo

Sladké
překvapení

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.schaﬀerova.cz
Akce je platná 8.10. - 20.12. 2018 nebo do vyčerpání losů.

PLATINUM

HLAVNÍ

Maximus Resort Hotel
Zrelaxujte své tělo i mysl.
Dopřejte si příjemný
a zasloužený odpočinek
v krásném prostředí Brněnské
přehrady a zažijte
maximální pohodlí.
Wellnes Pobyt Relax pro 2 osoby
v hodnotě 14.000,-

PLATINUM

HLAVNÍ

iPhone 7, 32 GB
Stylový mobilní telefon s vyspělou soustavou fotoaparátů.
Nejvyšší výkon a nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů.
Stereo reproduktory, jejichž zvuk Vás pohltí.
Nejjasnější, nejbarevnější displej iPhonu. Odolá postříkání a vodě
a po všech stránkách stejně přesvědčivě i vypadá. To je iPhone 7.

PLATINUM

HLAVNÍ

Expertmatic E25 L světelný
Kolénkový násadec 1 : 5 červený s odděleným vedením
chladicího média. Trojcestný sprej, tlačítkové upínání,
keramická ložiska, výměnný mikroﬁltr pro zachytávání
nečistot ve vodě, termodezinfekce, sterilizace do 135 °C.
Pro turbínové vrtáčky průměr 1,6 mm.

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

DRUHÁ

DRUHÁ

DRUHÁ

Poukázka do Scene
Wellness a restaurace
Entree v hodnotě 5.000,-

Tablet Huawei
MediaPad T3 10

Dezinfekce OCC
User Package

GOLD

HLAVNÍ

Cafe Fara
Vyhledávaný areál
v Klentnici na jižní Moravě
s jedinečnou atmosférou
nejen pro milovníky kávy.
Užijte si tento nevšední zážitek.
Poukázka v hodnotě 5.000,-

GOLD

HLAVNÍ

Huawei MediaPad T3 10
Skvělý tablet vhodný pro jedince
i celé rodiny, a to domů i na cestování.
Uchvátí svým jemným rozlišením
a pestrým barevným kontrastem.

GOLD

HLAVNÍ

Permite 400mg NT, 300 kapslí
Kvalitní směsný amalgám s vysokým obsahem stříbra
s optimální konzistencí. Vyznačuje se snadnou manipulací,
vysokou leštitelností a maximální kvalitou bodu kontaktu.
Složení: Ag 56 %, Sn 27,9 %, Cu 15,4 %, In 0,5 %, Zn 0,2 %.

GOLD

GOLD

GOLD

DRUHÁ

DRUHÁ

DRUHÁ

Poukázka knihy
Dobrovský
v hodnotě 500,-

Frenchpress
TEO - Tescoma

Skloionomer
Riva LC 1-1
A2

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

TŘETÍ

TŘETÍ

TŘETÍ

Kompozit luna A3

Frenchpress TEO - Tescoma

Poukázka do kina
Premiere Cinemas
v hodnotě 500,-

GOLD

GOLD

GOLD

TŘETÍ

TŘETÍ

TŘETÍ

Za nákup obdržíte los
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Sladké překvapení

USB ﬂash disk
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Ústenky
BeGreat Friends
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Setřete los – každý vyhrává!
Vyberte si dárek právě pro Vás
Vyplněný výherní formulář s fotograﬁí losu předejte našemu
zástupci nebo pošlete e-mailem na info@schaﬀerova.cz
Obdržíte svůj dárek
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.schaﬀerova.cz
Akce je platná 8.10. - 20.12. 2018 nebo do vyčerpání losů.

Objednávejte u našich obchodníků, na e-shopu www.schaﬀerova.cz, e-mailem: info@schaﬀerova.cz
nebo telefonicky 585 757 200

