Kedves Kamarai Tagok !

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara kedvezően
fogadta a Suzuki Motor Corporation hazai importőrének, a Magyar Suzuki Zrt.-nek,
kiemelt Suzuki Csónakmotor és Csónaktest képviselete, a Suzuki Plusz Marine
Budapest egyedi-kiemelt ajánlatát, amellyel

a kamarai tagok és családtagjaik

számára kínálunk kedvezményeket.
Az ajánlatunkkal szeretnénk elősegíteni a kamarai tagság és családtagjaik
számára a szabadidő aktív és minél színesebb eltöltését, legyen szó a vitorlázás
szerelmeseiről, a horgászat megszállottairól vagy éppen azokról akik a vízparti
programok

kedvelői.

Lehetőséget

kínálunk

a

professzionális

Suzuki

Csónakmotorok és Csónaktestek, valamint a Suzuki Marine kiegészítők –és
extratartozékok megvásárlásához az alábbi egyedi-kiemelt ajánlatukkal:

- Suzuki Csónakmotorok vásárlása esetében: br. fogyasztói kisker. ár -12%
- Suzuki Suzumar csónaktestek vásárlása esetében: br.fogyasztói kisker.ár -17%
- Suzuki Marine kiegészítők –és extratartozékok vásárlása esetén:
br.fogyasztói kisker.ár -15%
- AKCIÓS Suzuki Csónakmotorok vásárlása esetében is:
br. fogyasztói akciós kisker. ár -8% !
- Suzuki és más egyéb típusú csónakmotorok teljeskörű, időszakos karbantartása,
szakszervízelése 2.5-300LE-ig munkadíjából -30%
- Téliesítések munkadíjából -35%
-

Csónakmotor kenőanyagok, motorolajok, hajtóműolajak vásárlásakor a
br.fogyasztói kisker.ár -20%

Suzuki Plusz Marine Budapest
1116 Budapest, Kondorosi út 5/a
www.suzukiplusz.hu, Tel: 464 7000
Elérhetőség:
Cím: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.
Telefon: 06 1-464 7000
E-Mail: info@suzukiplusz.hu
Internet: www.suzukiplusz.hu

Nyitvatartás:
Autójavítás és Szerviz: H-P: 7.00-16.00
Munkafelvételünk telefonszámai: 1-464-7001
Mechanikus munkafelvétel: 06-20-599-9563
Karosszéria munkafelvétel: 06-20-599-9543

Termékeikről részletes-teljeskörű ismertetőt a www.suzukiplusz.hu oldalon
a menüsor suzuki marine fülére kattintva kaphatnak.

Természetesen a fenti ajánlat semmilyen kötelezettséget nem ró sem a
Magyar Állatorvosi Kamarára, sem pedig a kamarai tagokra. Egyszerűen azt a
kezdeményezést tartjuk fontosnak, hogy a fenti egyedi-kiemelt flotta ajánlattal a
lehetőség ott legyen a Kamara tagjainál, amennyiben amúgy is szeretnének a vízi
életben valamilyen módon részt venni, szabadidejüket ilyen módon eltölteni, úgy
ezen alternatíva kedvező alkalmat kínáljon mindebben. Reméljük, minél többen
élnek majd a felkínált lehetőséggel!

A fenti kedvezménycsomag igénybevételének egyetlen feltétele a MÁOK
által

kiadott

új

típusú

kártyaformátumú

tagsági

igazolvány

bemutatása

a

vásárláskor.

A MÁOK kapcsolattartója a Suzuki Plusz Marine Budapest-nél:
Péczeli Zsolt – kereskedelmi vezető / 06-20-599-9594 / zs.peczeli@suzukiplusz.hu

Budapest, 2010. július 14.
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