OTWÓRZ
URODZINOWE PREZENTY!

ŚWIĘTUJ
Z NAMI 30-LECIE!

Oferta ważna od 17 września 2019 do 30 listopada 2019

Współczynnik U panelu
INNOVO 60 mm

FUNKCJONALNOŚĆ
KOMFORT
DESIGN

Brama UniTherm | Pan
el G | HI MODERN GRA
PHITE

Napęd METRO | Napęd MOTO

Wybierz superciepłą automatyczną bramę segmentową

Kup automatyczną bramę UniTherm z panelem INNOVO 60 mm
w specjalnej urodzinowej ofercie! 1)
Promocyjne bramy UniTherm dostępne w pełnej ofercie kolorystycznej i wymiarowej.
1)
Dopłać jedynie 15% do automatycznej bramy segmentowej UniPro z panelem 40 mm, a otrzymasz automatyczną bramę
UniTherm z panelem INNOVO 60 [mm]
2)
Funkcja smartCONNECTED możliwa do zamówienia przy zakupie automatycznej bramy segmentowej z napędem METRO.
Szczegóły na www.wisniowski.pl/smartconnected
3)
5 lat gwarancji na automatyczne bramy z napędem METRO | 3 lata gwarancji na automatyczne bramy z napędem MOTO
2)

KOLORY
KOLEKCJI
bramy, okna, drzwi i ogrodzenia

w jednym designie

GWARANCJA

EXTENDED
CARE
3)

TRWAŁOŚĆ
ESTETYKA
WYGODA

TRWAŁOŚĆ

Słup
GAMMA

Ogrodzenia panelowe 20% TANIEJ! 4)

Panelowe ogrodzenia kratowe w systemie GAMMA | Kolor grafit (RAL 7016)

Stwórz estetyczne ogrodzenie Twojego domu wybierając
system GAMMA w specjalnej urodzinowej ofercie!
4)

Dotyczy paneli VEGA B lub VEGA B light w kolorach grafitowy (RAL 7016), zielony (RAL 6005), czarny
(RAL 9005) w unikalnym systemie słupków GAMMA. Wysokości panela 1230 [mm] i 1530 [mm]

GWARANCJI
ANTYKOROZYJNEJ

30 RAT 0%
NA 30-LECIE

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2000 zł, całkowita kwota do zapłaty 2000 zł, oprocentowanie
stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 10 miesięcznych równych rat w wysokości 200 zł każda. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.03.2019
na reprezentatywnym przykładzie. Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie
wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem
www.credit-agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży Partnera. Podany materiał ma charakter informacyjny. Oferta dostępna u wybranych partnerów WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., którzy
w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów i usług.
Oferta ważna do 30 listopada 2019 r. – dostępna w wybranych punktach sprzedaży.

SZYKUJEMY
KOLEJNE PREZENTY!

ŚWIĘTUJ Z NAMI URODZINY
NIE TYLKO JESIENIĄ!

Już niedługo drzwi zewnętrzne i okna
w specjalnej urodzinowej ofercie!

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111

STOPKA PARTNERA HANDLOWEGO

www.wisniowski.pl
Produkty zaprezentowane w materiale niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Oferta obowiązuje od 17.09.2019 r. do 30.11.2019 r. w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych marki WIŚNIOWSKI,
uczestniczących w urodzinowej ofercie specjalnej • Szczegóły w punktach sprzedaży Partnerów Handlowych oraz na www.wisniowski.pl/promocja • Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian UWAGA: Kolory zaprezentowane w niniejszym materiale należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za pisemną zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

