


Zakupy ZA

nagrody do wyboru

50 000 zł netto

370 000 x

ZESTAW MOTO MEBLI
Wyjątkowy, oryginalny zestaw moto mebli 

zrobionych z beczek. Takie meble z pewnością zwrócą 
uwagę każdego fana motoryzacji i nie tylko. 

Na specjalne życzenie możemy dokonać personalizacji 
zestawu i umieścić na nim nazwę Twojej fi rmy.

• Kartę SODEXO 3700 zł,
• Kartę rabatową INTER PARTS -
 kwota 3000 zł netto,
• Lub 370 000 punktów PREMIÓWEK.

LAPTOP APPLE MACBOOK
• Wyświetlacz: 13.3” (1440 x 900) 
• Procesor: Intel® Core™ i5 
• Pamięć RAM: 8 GB DDR3 
• Dysk SSD: 128 GB 
• Grafi ka: Intel HD 6000 
• System operacyjny: macOS Sierra 

lub wymien na



Zakupy ZA

nagrody do wyboru
35 000 zł netto
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200 000 x

• Kartę SODEXO 2000 zł,
• Kartę rabatową INTER PARTS -
 kwota 1750 zł netto,
• Lub 200 000 punktów PREMIÓWEK.



Zakupy ZA

nagrody do wyboru
20 000 zł netto

Zakupy ZA

nagrody do wyboru
8 000 zł netto

ROBOT SPRZĄTAJĄCY 
IROBOT ROOMBA E5
IROBOT, pionier w dziedzinie 
robotyki, założony został 
w 1990 roku z myślą 
o stworzeniu praktycznych 
robotów do codziennego 
użytku.

ZEGAREK SPORTOWY 
GARMIN FORRUNNER 35

Łatwy w obsłudze 
zegarek biegowy GPS 

z pomiarem tętna 
na nadgarstku.

ZESTAW ODZIEŻY MBHP O WARTOŚCI 1200 ZŁ
Skomponuj swój własny zestaw odzieży 
odpowiadający Twoim potrzebom. 
Wybierz swoją ulubioną kolekcję,
 a my oznakujemy ją dla Ciebie, 
aby wyróżnić Twoją działalność 
na tle konkurencji.  

ZESTAW ODZIEŻY MBHP O WARTOŚCI 500 ZŁ
Skomponuj swój własny zestaw odzieży 
odpowiadający Twoim potrzebom. 
Wybierz swoją ulubioną kolekcję, 
a my oznakujemy ją dla Ciebie, 
aby wyróżnić Twoją działalność 
na tle konkurencji.  

120 000 x

lub wymien na

50 000 x

lub wymien na

• Kartę SODEXO 1200 zł,
• Kartę rabatową INTER PARTS -
 kwota 1000 zł netto,
• Lub 120 000 punktów PREMIÓWEK.

• Kartę SODEXO 500 zł,
• Kartę rabatową INTER PARTS -
 kwota 400 zł netto,
• Lub 50 000 punktów PREMIÓWEK.
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DLA 3 PIERWSZYCH KLIENTÓW W RANKINGU, 
KTÓRZY OSIĄGNĄ PRÓG MIN. 50 000 ZŁ NETTO

DLA 5 KOLEJNYCH 
KLIENTÓW W RANKINGU, 
KTÓRZY OSIĄGNĄ 
PRÓG MIN. 40 000 ZŁ     NETTO

SPAWARKA INWERTOROWA BRAVO TIG 250AC/DC
Spawarka wykonana w technologii IGBT do spawania metodą 
TIG AC/TIG AC PULS/ TIG DC/TIG DC PULS/TIG MIX (AC+DC) prądem stałym 
(DC) lub zmiennym (AC) oraz metodą MMA elektrodami otulonymi 
prądem stałym (DC). Przeznaczona do spawania wszystkich metali, 
w tym aluminium.

GRILL GAZOWY BROIL KING
Broil King® to amerykańsko-kanadyjski producent grilli gazowych 
klasy PREMIUM. To grill, na którym możesz grillować, piec i wędzić, 
a Twoje potrawy będą zawsze soczyste i aromatyczne.
• Moc:  8,8 kW 
• Wymiary (szer. x wys. x głęb.):  127 x 120 x 57 cm 

VOUCHER DO HOTELU O WARTOŚCI 3000 ZŁ
Stwórz okazję do niezapomnianego wypoczynku w ekskluzywnym 
hotelu w górach, nad morzem lub na Mazurach. Voucher może być 
wykorzystany na dowolnie usługi:
• Nocleg
• Gastronomię
• Dostęp do strefy wellness/spa
Dostępne hotele do wyboru: 
Hotel Mikołajki Leisure & SPA*****  na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach, 
Hotel Gwiazda Morza Resort Spa & Sport**** we Władysławowie, 
Hotel Czarny Potok Resort Spa & Conference**** w Krynicy Zdrój.



DLA 9 KOLEJNYCH KLIENTÓW W RANKINGU, 
KTÓRZY OSIĄGNĄ PRÓG MIN. 25 000 ZŁ NETTO

DLA 13 KOLEJNYCH KLIENTÓW W RANKINGU, 
KTÓRZY OSIĄGNĄ PRÓG MIN. 12 000 ZŁ NETTO

WÓZEK NARZĘDZIOWY HST 100
Wózek narzędziowy z wyposażeniem 255 elementów/7 szufl ad.

KONSOLA NINTENDO SWITCH
Nintendo znów jest na fali. Od teraz nie musisz rezygnować z gry tylko dlatego, 
że wychodzisz z domu. Przełomowa konsola Nintendo Switch pozwoli 
Ci kontynuować  rozgrywkę w podróży, w poczekalni, na przystanku, czy w ogrodzie.

KAMPANIA PROMOCYJNA O WARTOŚCI 1200 ZŁ
Potrzebujesz wsparcia marketingowego lub chcesz wyprodukować materiały 
reklamowe z logo Twojej fi rmy? Pomożemy! 

W ramach nagrody: 
• Przygotujemy kampanię reklamową 
 w Internecie, w mediach społecznościowych 
 lub na wizytówkach Google
• Zajmiemy się pozycjonowaniem Twojej 
 strony internetowej
• Przygotujemy projekty grafi czne 
 i wydrukujemy materiały reklamowe

ZESTAW TULEI DO WYMIANY ZAWIESZENIA HST 500
Zestaw uniwersalny do wymiany tulei na samochodzie bez konieczności 
demontażu zawieszenia (27 elementów).

ODKURZACZ KARCHER WD 5 PREMIUM
Odkurzacz Karcher z dużą siłą ssania usuwa suche i wilgotne zabrudzenia, 
a dzięki funkcji wydmuchu pomaga usunąć liście w ogrodzie.

FOTEL GAMINGOWY DIABLO 
Doskonale dopasowuje się do ludzkiej sylwetki, 
odciąża Twój kręgosłup na całej długości oraz 
dba o komfort i stabilną pozycję.

Regulamin szczegółowy promocji pn. Multipromocja dla warsztatów dostępny jest na www.interparts.pl


