
Depășește-ți targetul cu cel puțin 2.000 ron + TVA
 și primeș� bonuri de carburant în valoare de 300 de ron

Depășește-ți targetul cu cel puțin 3.500 ron + TVA
 și primeș� bonuri de carburant în valoare de 480 de ron

S.C. FABORY S.R.L.
Str. Aurel Vlaicu nr. 40 - 500188 Brașov - România
Phone: +40368442082 - Fax: +40368442081
Internet: www.fabory.com

REGULAMENT:
1) Promoția se desfășoară în perioada 06.10.2021 – 30.11.2021.

2) Pentru a beneficia de bonurile de carburant sau discount pe factură, targetul comunicat de managerul
        de cont Fabory trebuie depășit cu o valoare cel puțin egală cu una din sumele specificate
        în acest pliant.

3) Valoarea maximă a bonurilor de carburant sau a discountului NU poate depăși suma de 480 ron.

4) Bonurile de carburant au o valoare fixă specificată în pliant și pot fi folosite la toate stațiile 
    OMV & Petrom din România strict pentru achiziția de carburant până la finalul anului 2022.

5) Companiile ce se vor califica la această campanie au acces și pot primi un singur pachet de bonuri
    de carburant respectiv o singură factură de discount, în funcție de suma cu care își depășesc targetul 
    comunicat.

6) Bonurile de carburant se vor preda companiilor până cel tâziu la data de 20.12.2021 însoțite de o 
    factură cu valoarea 0.

7) Companiile ce nu au primit de la managerul de cont targetul pe care trebuie să îl realizeze pot 
    cere să îl primească printr-un email la adresa sales.romania@fabory.com.

8) Ultima zi în care companiile pot comanda pentru a participa la promoție este 30.11.2021.

9) Clientul va fi eligibil (se va califica) să primească voucher/discount numai în cazul în care 
    nu are facturi scadente şi neachitate la data de 06.12.2021.

www.fabory.com

Depășește-ți targetul cu cel puțin 1.500 ron + TVA 
și primeș� bonuri de carburant în valoare de 180 de ron

S.C. FABORY S.R.L.
Str. Aurel Vlaicu nr. 40 - 500188 Brașov - România
Phone: +40368442082 - Fax: +40368442081
Internet: www.fabory.com


