KAMPAANIA TINGIMUSED
KAMPAANIA 1: Osta automaatkastiga KIA ja anname sulle terveks aastaks TASUTA kütuse
1.

Kampaania toimub 15.01.2019 kuni 28.02.2019.

2.

Kampaanias osalemiseks tuleb tutvuda kampaania reeglitega.

3.

Kampaania- “Osta automaatkastiga KIA ja anname sulle terveks aastaks TASUTA kütuse!” klient saab kütusefirma kinkekaarte
väärtuses 1000€.

4.

Kinkekaardid kehtivad 1aasta +/- 4päeva alates uue auto kättesaamisest.

5.

Kampaania kehtib järgmistele automaatkastiga KIA mudelitele- CEED SW, CEED, PROCEED, SPORTAGE, OPTIMA,
OPTIMA SW, STINGER, SORENTO.

6.

Kampaania kehtib ka tehasetellimusega ostetud autodele, mis vastavad kriteeriumitele ja on tellitud ajavahemikus 15.01.201928.02.2019.

7.

Küsimuste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil automyyk@tradilo.ee.

8.

Kampaania auhindu on võimalik asendada teist liiki auhindadega või lisasoodustusena autole.

9.

Ühe sõiduki ostu kohta saab klient valida ainult ühe kampaania ja ühe kingituse.

10. Kampaania kehtib OÜ TRADILOST ostetud autodele.

KAMPAANIA 2: Osta automaatkastiga KIA ja anname sulle 15 kuuks TASUTA kindlustuse
1.

Kampaania toimub 15.01.2019 kuni 28.02.2019.

2.

Kampaanias osalemiseks tuleb tutvuda kampaania reeglitega.

3.

Kampaania- “Osta automaatkastiga KIA ja anname sulle 15 kuuks TASUTA kindlustuse!” Maksame kliendi kasko- ja
liikluskindlustuse 15kuu arve kuni 900€ ulatuses.

4.

Kampaania kehtib järgmistele automaatkastiga KIA mudelitele- CEED SW, CEED, PROCEED, SPORTAGE, OPTIMA,
OPTIMA SW, STINGER, SORENTO.

5.

Kampaania kehtib ka tehasetellimusega ostetud autodele, mis vastavad kriteeriumitele ja on tellitud ajavahemikus 15.01.201928.02.2019.

6.

Küsimuste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil automyyk@tradilo.ee.

7.

Kampaania auhindu on võimalik asendada teist liiki auhindadega või lisasoodustusena autole.

8.

Ühe sõiduki ostu kohta saab klient valida ainult ühe kampaania ja ühe kingituse.

9.

Kampaania kehtib OÜ TRADILOST ostetud autodele.

KAMPAANIA 3: Apple Iphone XS 64GB või Samsung Galaxy S9? Osta meilt automaatkastiga KIA ja saad ühe neist omale
TASUTA
1.

Kampaania toimub 15.01.2019 kuni 28.02.2019.

2.

Kampaanias osalemiseks tuleb tutvuda kampaania reeglitega.

3.

Kampaania- “Apple Iphone XS 64GB või Samsung Galaxy S9? Osta meilt automaatkastiga KIA ja saad ühe neist omale
TASUTA!” Klient saab valida ühe neist nutitelefonidest.

4.

Kampaania kehtib järgmistele automaatkastiga KIA mudelitele- CEED SW, CEED, PROCEED, SPORTAGE, OPTIMA,
OPTIMA SW, STINGER, SORENTO.

5.

Kampaania kehtib ka tehasetellimusega ostetud autodele, mis vastavad kriteeriumitele ja on tellitud ajavahemikus 15.01.201928.02.2019

6.

Küsimuste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil automyyk@tradilo.ee.

7.

Kampaania auhindu on võimalik asendada teist liiki auhindadega või lisasoodustusena autole.

8.

Ühe sõiduki ostu kohta saab klient valida ainult ühe kampaania ja ühe kingituse.

9.

Kampaania kehtib OÜ TRADILOST ostetud autodele.

