20% KEDVEZMÉNY
DANUBIUS MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE
Érvényesség:
2018. december 31.

Szolgáltatás megnevezése:
A Revans 2000. Kft, több mint 20 éve képviseli és forgalmazza a világszerte ismert, és elismert Scholl
prémium minőségű kényelmi lábbeliket, és piacvezető lábápolási termékeiket. Jelenleg 7 üzletben
és a webshopjukban kínálják a Scholl márka mellett a Berkemann, Clarks, Fly-Flot lábbeliket és
Beurer termékeket.
Általános információk:
honlap:
www.revans2000.hu
telefonszám:
(1) 239 -6229
e-mail cím:
info@revans2000.hu
KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE:
- 20% kedvezmény a Revans 2000 Kft. által fogalmazott alábbi termékekből jár:
Scholl, Berkemann, Clarks, Fly-Flot lábbelik és Beurer termékek
-az akciós valamint a fenti felsorolásban nem szereplő, Revans 2000 Kft által forgalmazott
termékekre, pl. Batz termék vásárlása esetén nem jár kedvezmény!
- bolti vásárlás esetén: kasszánál, a vásárlás megkezdése előtt jelezze a pénztárosnak, hogy
kedvezményre jogosult és mutassa fel Danubius Tagkártyát
- online/webshop vásárlás esetén:
• válassza ki a terméket, adja meg a méretet
• nyomja meg a kosárba teszem gombot
• folytathatja a vásárlást majd érvényesítse a DANUBIUS20 kuponkódot

• kuponkód megadása után kattintson a küldés gombra.
Ezt követően jelenik meg a fizetendő összegnél a kedvezmény összege. Ezen összeg csak akkor
jelenik meg, ha az adott termék vásárlására vonatkozik a kedvezmény
FIGYELEM! A gyógycipők DANUBIUS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR számlára elszámolhatóak!
A számlát saját vagy jogosult nevére, címére kell kiállíttatni. Orvosi javaslat nem kell hozzá, az csak a
készíttetett gyógycipők esetén szükséges. Egészségpénztári számlára azon cipők számolhatók el,
melyek „VTSZ szám” alapján gyógycipő besorolást kapott, a besorolással kapcsolatos információról
bővebb felvilágosítást az üzletben kaphat.
Amennyiben a Danubius tagkártya vásárláskor nem kerül felmutatása, úgy utólagosan a
kedvezmény már nem érvényesíthető.
A kedvezményt elfogadó referencia üzletek listája, a következő oldalon.

Danubius Tagkártyát elfogadó REVANS2000 üzletek:
üzlet neve / címe
Scholl Outlet üzlet (Forgách):
1139 Budapest, Forgách u. 11-13.
Scholl Outlet üzlet (Keleti):
1076 Budapest, Thököly út 12.
Scholl Referencia üzlet:
1072 Budapest, Rákóczi út 10.
Scholl Referencia üzlet:
1066 Budapest, Teréz krt. 52.

telefonszám

(1) 302-7744

nyitva tartás
Hétfő - Péntek 9-17
Szombat - Vasárnap zárva
Hétfő - Péntek 10-18
Szombat 10-13, Vasárnap zárva
Hétfő - Péntek: 10-18
Szombat: 10-14, Vasárnap: zárva
Hétfő - Szombat: 10-19
Vasárnap: 10-14

Scholl Referencia üzlet:
1222 Budapest, Campona Üzletközpont fsz.

(1) 424-3191

Hétfő - Szombat: 10-20
Vasárnap: 10-18

Scholl Referencia üzlet:
1024 Budapest, Mammut 1 Üzletközpont
fsz.

(1) 505-5848

Hétfő - Szombat: 10-21
Vasárnap: 10-18

Scholl Referencia üzlet:
3530 Miskolc, Metropol Üzletház

(46) 322-044

Hétfő - Péntek: 9-18
Szombaton: 9-13, Vasárnap: zárva

(1) 920-2646
(1) 322-5235
(1) 321-7766

