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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛ.ΑΣ 8/5/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΕ Δ Ω Ρ Ο ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑΚΑΙ ΤΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Αξιότιμοι κύριοι /κυρίες
1) Επειδή στην αγορά πωλούν την μία (1) στολή 250 εώς 300€, εμείς σας προσφέρουμε τις 2
στολές στην τιμή των 220€) μόνο (1 χειμερινή B/D (1 μπουφάν + 1παντελόνι) + 1θερινή
μπαραθέα (1 σακάκι + 1 παντελόνι) άψογα ραμμένες (γιατί ράβονται μέσα στο
εργοστάσιο μας και ΟΧΙ σε ΦΑΣΟΝ ) με δικά μας υφάσματα όπως είναι αυτά της
Υπηρεσία σας και με άριστη ποιότητα των υπολοίπων υλικών ( η εταιρία μας σας
δίνει δωρεάν τα υφάσματα ) για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς για τις ανδρικές και
γυναικείες στολές ΜΟΝΟ 220€ οι δύο (2) στολές ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΕΠΙ
ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ.
2) (3) τεμάχια πουκάμισα ((2) Θερινά πουκάμισα και (1) χειμερινό μακρύ μανίκι σε σιέλ χρώμα
στην τιμή μόνο των 50 € (για τα ανδρικά-γυναικεία υποκάμισα) τα οποία κατασκευάζονται
ειδικά για εσάς.
3) Παντελόνια (2) τεμάχια ((1)θερινό +(1) χειμερινό ) στην τιμή μόνο των 90€ για τα ανδρικάγυναικεία παντελόνια ( με δικά μας υφάσματα επί μέτρου)
4) Φούστες (2) τεμάχια ((1) χειμερινή- (1) θερινή) στην τιμή μόνο 90€ (με δικά μας
υφάσματα)
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΜΕ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ)
5) Πηλίκιο στην τιμή μόνο 40€ (ανδρικά- γυναικεία)
6) Αρβυλα μόνο 50 € το ζευγάρι , ημιάρβυλα και μαύρα παπούτσια για τους άνδρες μόνο 50€
το ζευγάρι
7) Ημιάρβυλα και γόβες μαύρες για τις γυναίκες μόνο 50€ το ζευγάρι
Οι τιμές αυτές ισχύουν για τις στολές ΜΟΝΟΝ (εώς και το Νο 52) εκτός από τα υπερμεγέθη
και θα λάβετε απόδειξη της εταιρίας μας
ΠΡΟΣΟΧΗ να κρατήσετε την απόδειξη και να την βάλλετε στην φορολογική σας
δήλωση γιατί περνα και αφαιρείτε από τα έξοδα σας
Παρακαλούμε πολύ κκ. Διοικητά Υποδιοικητά όπως αναρτήσετε την προσφορά στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Μετα τιμής ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΝΑ ΑΕΒΕ
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