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Body je možno pripísať iba za cenníkové ceny ( počítajte s tým prosím v prípade žiadosti o zľavu
alebo nákupe akčného tovaru alebo tovaru vo výpredaji).

Keďže poznáme situáciu vo financovaní, snažíme sa v prvej fáze podporovať najmä
dobrovoľných hasičov a organizácie.Vieme, že DHZ sú vo svojich obciach často jedinou
organizáciou, ktorá sa stará o kultúrne dianie v obci.

Organizovanie kultúrnych podujatí prináša podstatnú súčasť financovania činnosti DHZ.
V súčasnom systéme prichádzame s modelom, ako vám pomôcť.

Každá akcia, ktorú organizujete má svoje náklady. Ak využijete možnosti čerpania odmien, vaše
náklady na organizovanie podujatí sa rapídne znížia. Slnečníky, misky, sady pohárov, nápoje ... ,
iste uvíta každý usporiadateľ kultúrnej akcie.

Za každé 4 € bez DPH utratených vo FLORIANe získate 1 bod.

Podmienky:
Majiteľ FLORIAN, s.r.o  má právo kedykoľvek meniť sortiment odmien a meniť hodnotu jedného
bodu a bodovú hodnotu tovaru.
Čerpaním odmien zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na e-mail uvedený v
registrácii.
Body za nákup nebudú pripočítané v prípade nákupu akčného tovaru, tovar so zľavou alebo tovar
z výpredaja.
Čerpanie a zrátanie dokladov je možné len v danom kalendárnom roku do 31.12., nemôže byť
duplicitné a prenášané z roka na rok. Platnosť od 16.5.2017

Sud piva
Richtár 10% - 50L

Môžeme uviesť príklad:

Sud piva = 542 bodov.

Ak nakúpite za 2.200 € bez DPH, môžete si objednať za
svoje body 50L sud piva  10 ° piva.

Prakticky to znamená kópia faktúry, bločku z naších
predajní môžu sa aj zrátať a následne sa
suma prevedie na body a vy si už len vyberáte.
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cena , bodov =86 € s DPH 717 bodov

Sedenie rozkladacie - pivný set

1 x stôl 200 x 50 cm
2 x lavica 200 x 25 cm
Drevené  prevedenie a kov. nohy

cena , bodov =19,50 € s DPH 163 bodov

Sada 6 ks sklenených poldecákov

Sada poldecákov so znakom
Sada obsahuje 6 ks - pohárikov
objem - 60ml
výška - 90mm
priemer - 40mm

Sud kofola originál
objem 30L kofoly originál

Sud kofola originál
objem 50L kofoly originál

cena , bodov =15 € s DPH 125 bodov

Plastový riad 400 ks

100ks - miska na guľáš
100ks - lyžica
100ks - servítky
100ks - pohár 0,5l na pivo

cena , bodov =299 € s DPH 2491 bodov

Stan nožnicový rozkladací PROFI 3x3m

Konštrukcia oceľové trubky
2,3 x 3 x 3 m
Stropná plachta
3 x bočné plachty
Púzdro na prenos stánku

cena , bodov =42 € s DPH 350 bodov

Sud piva Richtár 10% - 30L

Sud piva Martinský Richtár 10%
objem 30L - 60 pív

cena , bodov =65 € s DPH 542 bodov

Sud piva Richtár 10% - 50L

Sud piva Martinský Richtár 10%
objem 50L - 100 pív

Sud kofola originál - 30 L

cena , bodov =35 € s DPH 292 bodov

Sud kofola originál - 50L

cena , bodov =45 € s DPH 375 bodov

Za každé 4 € bez DPH utratených vo FLORIANe získate 1 bod.
Ak nakúpite za 2.200 € bez DPH : 4€ hodnota bodu  = 550 bodov a výber je už len na Vás .
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cena , bodov =5,99 € s DPH 50 bodov

Šiltovka s nápisom HASIČI

Farba tmavo - modrá
Veľkosť nastaviteľná

cena , bodov =59 € s DPH 492 bodov

Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač

Ľahké kompaktné svietidlo
pre každodenné použitie.
2 diódy LED s dvomi intenzitami
svietenia.

Farba: tmavomodrá navy blue.
Termotransférová potlač:
BIELA alebo FLUO-ŽLTÁ

cena , bodov =14,50 € s DPH 120 bodov

Tričko dámske s nápisom Hasiči

Tričko výraznej limetkovej farby,
čierny termonápis HASIČI
na prednej a zadnej strane trička

cena , bodov =21 € s DPH 175 bodov

Mikina HASIČI - fluožlté nápisy

Pánska tmavomodrá mikina
FLUOžlté nápisy Hasiči
65 % bavlna, 35 % PES,

cena , bodov =6,90 € s DPH 55 bodov

Tanga Hasiči

cena , bodov =30 € s DPH 250 bodov

Darčeková poukážka 30 €

Darčeková poukážka FLORIAN
na nákup tovaru z ponuky
www.florianshop.sk
v hodnote 30€.
Obdarujte svojich blízkych
darčekom podľa ich výberu.

Čelovka Tikikina 2

cena , bodov =16,90 € s DPH 141 bodov

Polokošeľa s nápisom HASIČI

cena , bodov =14,50 € s DPH 120 bodov

Za každé 4 € bez DPH utratených vo FLORIANe získate 1 bod.
Ak nakúpite za 2.200 € bez DPH : 4€ hodnota bodu  = 550 bodov a výber je už len na Vás .

Dvojrýchlostná prevodovka
Batéria 12V / 1300 mAh
Uťahovací moment 21/14 Nm
Rýchlonabíjanie

Krásne tanga s reflexným
nápisom "HASIČI" pre vašu
slečnu alebo manželku.
Materiál: 100% bavlna


