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ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
ΜΕ ΔΩΡΟ ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,
Η εταιρία μας καταθέτει στην Υπηρεσία σας μία ειδική προσφορά με δικά της υφάσματα και βοηθητικές
ύλες μαζί (φόδρες, βάτες ,τσεπόν, τσεπόφοδρα, ζωναρόφοδρα κουμπιά, φερμουάρ κλπ) ΚΟΜΠΛΕ για τους
αξιωματικούς - υπαξιωματικούς της Υπηρεσία σας για παραγγελία επί μέτρου για ποσότητα στα παρακάτω
είδη :
1) Σύνολο (3) σετ στολές λευκές άψογα ραμμένες (γιατί ράβονται μέσα στο εργοστάσιο μας και
ΟΧΙ σε ΦΑΣΟΝ (βαμβάκι σύμμεικτο ίδιο όπως της Υπηρεσίας σας ) (1) σετ στολή Σαφάρι με
παντελόνι) όπως και (2) σετ λευκές στολές (2) σακάκια +(2) παντελόνια)} στην συνολική τιμή και
για τα
(3) σετ
Στολών μόνο των 160,00 €
(με δώρο τα υφάσματα ΠΡΟΣΟΧΗ
ΘΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ
2)Εμείς σας προσφέρουμε (2) σετ στολών με ύφασμα ντρά ολόμαλλο άψογα ραμμένες
(1) σετ
στολή ((1) Σακάκι +(1) παντελόνι) και (1 Μπουφάν+(1) Παντελόνι) ( BATTLDRESS) μόνο 200€
και για τα (2) σετ με δώρο τα υφάσματα και τα κουμπιά.
3)(1) Επενδύτης (πατατούκα) στην τιμή μόνο των 50,00€ ( με δικά μας υφάσματα)
4 (1) Μανδύας στην τιμή μόνο των 60,00 €
(με δικά μας υφάσματα)
Β) Για τους υπαξιωματικούς της Υπηρεσία σας για παραγγελία επί μέτρου ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
για ποσότητα στα παρακάτω είδη :
1) (2) Πουκάμισα με κοντό μανίκι + (2) πουκάμισα με μακρύ μανίκι μόνο με 60,00€
Σύνολο (2) σετ στολές λευκές( με γιακά ΜΑΟ )
άψογα ραμμένες γιατί ράβονται μέσα στο
εργοστάσιο μας, (βαμβάκι σύμμεικτο ίδιο όπως με της Υπηρεσίας σας ) (2) σακάκια λευκά και
(2) λευκά παντελόνια στην συνολική τιμή και για τα (2) σετ Στολών μόνο των 100,00€
ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ
2) (1) Επενδύτης (πατατούκα) στην τιμή μόνο των 50,00€ ( με δικά μας υφάσματα)
3) (1) Μανδύας στην τιμή μόνο των 60,00€ ( με δικά μας υφάσματα)
Οι ίδιες τιμές ισχύουν και για όλα τα λιμενικά σώματα
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 )
Τα παραπάνω είδη μπορούμε να σας τα προμηθεύσουμε και στα μεγέθη XS, S, M, L, XL, XXL. Οι τιμές αυτές
ισχύουν για τις στολές (έως και το Νο 52) εκτός από τα υπερμεγέθη και θα λάβετε απόδειξη της εταιρίας
μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ να κρατήσετε την απόδειξη και να την βάλετε στην φορολογική σας δήλωση γιατί
περνά και αφαιρείτε από τα έξοδα σας
Επίσης διαθέτουμε πηλίκια, υποδήματα, υποκάμισα, σήματα και λοιπά σε πολύ καλές και χαμηλές τιμές.
Παρακαλούμε πολύ κκ. Διοικητά Υποδιοικητά όπως αναρτήσετε την προσφορά στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας.
Μετά τιμής,

1

