
ваучер за 200 лв.

над 2000 лв.

ваучер за 300 лв.

над 3000 лв.
ваучер за еднодневна 

разходка с яхта

над 6000 лв.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ИЛИ ПЪТУВАНЕ С ЯХТА

3-31 август
или до изчерпване на количествата

Пазарувай продукти DAHUA и спечели ВАУЧЕР за незабравима ваканция!

Срок на промоцията: 3-31 август, 2020 или до изчерпване броя на наградите.
Една компания не може да получава повече от 3 бр. от един комплект.
Цените са без ДДС.

С ваучер от 650 лв. получавате еднодневна разходка с яхта Bavaria 39 Cruiser в компания-
та на 12 Ваши приятели, които можете да вземете със себе си
Яхтата е на пристанище Варна.
Валидност на ваучера до 15 септември 2020 г.

С ваучерите за 200 или 300 лв., можете да си изберете всичко от страниците:
www.supergift.bg или www.bohemia.bg За сумата на поръчката си, трябва да изберете
между двете фирми.
Например:
За поръчка над 2000 лв., можете да изберете 1 ваучер от Бохемия или Supergift.
За поръчка над 4000 лв., можете да изберете 2 ваучера от 1 фирма или 1 ваучер от едната
+ 1 ваучер от другата фирма.
За поръчка над 3000 лв, можете да изберете 1 ваучер от Бохемия или Supergift.
За поръчка над 6000 лв., можете да изберете 2 ваучера от 1 фирма или 1 ваучер от едната
+ 1 ваучер от другата фирма.
Валидност на ваучерите: 12 месеца

За ваучерите от 300 лв. можете да изберете:
От Supergift:
• Max Adrenaline - Driving a professional car

on a racing track
• Max Adrenaline - Driving a professional car

on a racing track + HD video
• Airplane Flight - Moto Glider - One Hour

Trial Lesson
От Bohemia:
• Почивки в България екскурзии, круизи и

т.н.

За ваучерите от 200 лв. можете да изберете:
От Supergift:
• Полет с мото парапланер + HD video
• АТВ off-road приключение (Пловдив)
• Бънджи скокове от топловъздушен балон
• Пейнтбол за 8 човека
От Bohemia:
• Почивки в България екскурзии, круизи и

т.н.

ВИЖ УСЛОВИЯТА на www.tekra.bg

http://www.supergift.bg/
http://www.bohemia.bg/

