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DO WSZYSTKICH  KONTRAHENTÓW

Letnie   oferty     w      J.R.     Motors     Services     G.B.  
LAST     MINUTE        

Wakacje to czas wypoczynku, relaksu ale również ciekawych ofert cenowych. 
Firma J.R Motor Services G.B Sp. z o.o. w okresie lata i wakacji wprowadza promocję 
LAST MINUTE na narzędzia i akcesoria brytyjskiej firmy DRAPER.

Czas     trwania     promocji:  
20.05 do 31.08.2013 lub do wyczerpania zapasów.

A  sortyment     objęty     promocją:  
Narzędzia marki Draper

Promocja     nie     dotyczy     grupy  :
Draper Promocja, Laser, Laser Promocja, Elora. 

Zasady     promocji:  
W każdym tygodniu Firma J.R Motors będzie publikowała ofertę na wybrane produkty 
w atrakcyjnych cenach. Promocyjne oferty będę obowiązywały wyłącznie w danym tygodniu. 
Ilość referencji objętych promocją w danym tygodniu – max 5.

Regulamin Promocji:
1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami i ofertami specjalnymi prowadzonymi przez 
    firmę J.R Motor Services G.B Sp. z o.o.
2. Referencje objęte promocją nie podlegają zwrotowi.
3. Zamówienia na referencje objęte promocją należy składać:
    Po zalogowaniu się na stronie www.jrmotors.pl  lub www.draper.pl  
    mailem gdynia@jrmotors.pl
4. Do podanych cen należy doliczyć kwotę VAT – 23%.
5. Firma J.R Motors Services G.B Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 
    zakończenia promocji. 
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Zestaw kluczy płasko-oczkowych 8-22mm – nr kat. 64605
Zaprojektowany i wykonany zgodne ze specyfikacją DIN3113. Narzędzia z serii Expert Quality, odgięcie końcówki 
oczkowej 15º. Wykute ze stali chromowo-wanadowej, hartowanej, 
odpuszczanej, chromowane i w pełni polerowane. Dostarczane na 
wieszaku z tworzywa sztucznego do powieszenia na ścianie. 
Zawartość: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 22mm. 
 

Cena detal netto:  232,19 zł
Cena     promocyjna     netto:   107  ,15     zł  

Multimetr cęgowy AC/DC – nr kat. 04698
Mierzy napięcie prądu zmiennego i stałego ( AC i DC ) oraz rezystancję. Posiada 17 zmiennych funkcji za pomocą 
obrotowego przełącznika; maks. średnica mierzonego przewodu 60mm; kontroluje częstotliwość, temperaturę. 
Waga 310g, baterie (PP3) w zestawie.

Cena detal netto:  138,64 zł
Cena     promocyjna     netto:   66,2  4     zł  

Pompka do kół dwu tłoczkowa – nr kat. 19228
Całkowicie wykonana z metalu konstrukcja z podwójnym cylindrem pompy nożnej oraz plecionym przewodem z 
"blokadą" złącza do opon. Dostarczana z końcówką do piłki nożnej i materacy. 

Cena detal netto:  106,24 zł
Cena     promocyjna     netto:   31  ,74     zł  
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Kask ze słuchawkami i maską – nr kat. 69933
Kask zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą EN 397, nauszniki zaprojektowane i wykonane zgodne z normą 
PR EN 352 3, osłona zaprojektowana i wykonana zgodne z normą EN 166-3B/EN 1731 F. W pełni regulowane 
części kasku, który wykonany jest z polietylenu o dużej gęstości. Osłona przezroczysta wykonana z poliwęglanu, 
dostępna również osobno.

Cena detal netto:  203,96 zł
Cena     promocyjna     netto:   84  ,08     zł  

Zestaw małych narzędzi ogrodowych dla dzieci 4 szt. – nr kat. 28799
Zestaw małych narzędzi ogrodowych ze stali węglowej dla młodych entuzjastów 
ogrodnictwa. Wykonane z prawidłowo zahartowanej i odpuszczonej stali z lakierowanym 
uchwytem oraz paskiem na nadgarstek. Idealny dla osób na wózkach inwalidzkich lub 
osób starszych. Pakowane w zamykane etui ułatwiające przenoszenie i przechowywanie. 
W skład zestawu wchodzą: kultywator 235mm, widełki 235mm, łopatka 235mm i małe 
rękawiczki. 

Cena detal netto:  66,79 zł
Cena     promocyjna     netto:   31  ,25     zł  

J. R. MOTOR SERVICES G.B. Sp. z o. o.
81-351 Gdynia ul. T. WENDY 15 tel. 0-58 661 25 87

www.jrmotors.pl


	GN015-13

