Fordelagtig rabataftale

Service er vores mellemnavn

Det glæder os at meddele alle husejere med tilknytning til
Aargab Grundejerforening, at i nu hos Optimera Nr. Nebel, og
Oksbøl, kan benytte sig af en ny rabataftale

Vores kompetente og veluddannede medarbejdere står altid klar
til at hjælpe med et smil.





- 20 % på Pinotex træbeskyttelse varegruppe 4710
- 20 % på Sadolin maling varegruppe 4720
- 15 % på andre varer

Aftalen gælder kun hos Optimera Nr. Nebel og Oksbøl og på ikke allerede nedsatte
varer, kampagnevarer og varer fra vores ”Top 600 lavprissortiment” og enkelte
afgiftstunge varegrupper. Bl.a. har vi i sæsonen specielle kampagnepriser på
træbeskyttelser, som ligger under vejl. prislistepris, hvorfor der ikke gives rabat.
Afgørelsen om rabat afgøres alene af Optimera
Af hensyn til styring af rabataftalen skal alle køb mærkes sommerhusadressen og
betales kontant. Det medsendte rabatkort betragtes som fortroligt. Kortet skal vises
før køb for at opnå rabat. Mistes kortet, så kan ny rekvireres hos jeres bestyrelse.

Optimera Gruppen
Optimera er en af Danmarks største byggemarkedskæder. Virksomheden har
stærke kompetencer inden for træ og har bl.a. leveret træ til Operaen og
Skuespilhuset. Optimera har 16 afdelinger landet over og tilbyder et
omfattende sortiment af produkter til byggeri. Kundegruppen er primært
håndværkere og selvbyggere. Optimera indgår i Saint-Gobain Distribution
Denmark, som er en del af Saint-Gobain Group.













Landsdækkende bytteservice
14 dages returret v/forevisning af bon
Leveringsservice fra dag til dag i hele Danmark. Forhør
nærmere.
Alle varer er forsvarligt indpakket v/levering
Gratis lån af trailer til hjemkørsel af varer
Parkering lige ved døren
Gratis bærepose
Hjemskaffelse af specialvarer
Opskæring af træ og plader
Omlægning af Ruko-låse (i tidsrummet 9:00-15:00 man-fre)
Tilfilning/kopiering af Ruko-nøgler

Ret til ændringer forbeholdes efter denne brochures
udarbejdelse.
Vi ser frem til Deres besøg!
Venlig Hilsen

Vesterhavsvej 37, 6830 Nr. Nebel tlf. 74 12 85 30
Industrivej 2, Oksbøl, 74 12 83 80

