جشنواره پائیزانه ماشین های لباسشویی سام
زمان برگزاری  :از  0000/06/32به مدت محدود
جشنواره پائیزانه ماشین های لباسشویی سام از  32شهریور ماه به مدت محدود در سراسر کشور آغاز می گردد.
خریداران محترمی که در طول مدت جشنواره ماشین لباسشویی خود را خریداری و نصب نمایند ،بسته به مدل انتخابی (مطابق با
جدول زیر) ،از تخفیفات جشنواره بهره مند می گردند:
مدل
DD-P1485I
BL-P1405I
BL-P1465I
BL-P1470I
BL-P1470IB
BL-P1470W
BL-P1470WB
BL-P1470WW
BL-P1475I
BL-P1475IB
BL-P1475W
BL-P1475WB
BL-P1475WW

هدیه (ریال)
DD-P1485W
BL-Q1405I
BL-Q1465I
BL-Q1470I
BL-Q1470IB
BL-Q1470W
BL-Q1470WB
BL-Q1470WW
BL-Q1475I
BL-Q1475IB
BL-Q1475W
BL-Q1475WB
BL-Q1475WW

3500000000

0500000000

شرایط جشنواره :
 فاکتور خرید  ،برگ نصب و شماره کارت بانکی بایستی به نام مشتری محترم باشد.
 پس از خرید ،محصول خریداری شده بایستی توسط کارشناسان رسمی شرکت سام سرویس نصب گردد و مشتری محترم
به منظور ایجاد مقدمات واریز تخفیف  ،کد ملی شخص خریدار را به تکنسین اعالم نماید.
مراحل زیر به منظور تائید نصب و واریز مبلغ تخفیف صورت می پذیرد:
 پس از نصب لباسشوئی  ،پیامکی با مضمون تبریک و اطالع رسانی در زمینه تماس از طریق شرکت سام سرویس به مشتری
محترم ارسال می شود.
 ظرف مدت دو روزکاری پس از نصب دستگاه ،جهت دریافت شماره کارت بانکی با مشتری محترم تماس گرفته خواهد شد.
 واریز مبلغ تخفیف به حساب اعالم شده مشتری محترم حداکثر تا یک هفته پس از نصب انجام خواهد شد.
 پس از واریز وجه تخفیف  ،شناسه پیگیری برای مشتری محترم ارسال خواهد شد.
 درصورت عدم دریافت مبلغ تخفیف  ،به هر دلیل  ،الزم است حداکثر تا یک ماه پس از نصب  ،موارد از سوی مشتری
محترم از طریق شماره  150-5588به اطالع شرکت برسد .پس از این مدت ،شرکت مسئولیتی در قبال پرداخت تخفیف
نخواهد داشت.
بدیهی است این جشنواره برای مدت محدود اعتبار دارد و شرکت در هر زمانی بدون اطالع قبلی مختار است جشنواره
را برای یک یا تمامی مدل ها متوقف سازد.
در صورت بروز هرگونه سئوال یا ابهام همکاران سام سرویس با شماره  150-5588در خدمت شما هستند.

