Szanowni Państwo!
Gratulujemy zakupu nowego domu od Nova Partners!
Wiemy jak ważne i piękne są to chwile w Państwa życiu. Dzieląc z Państwem radość z tego wydarzenia,
pragniemy zaoferować pomoc w wykończeniu i urządzeniu wymarzonego domu.
Z tej okazji serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w programie lojalnościowym DOM.
Z pewnością ułatwi on realizację marzeń i planów związanych z wykończeniem nowego domu. Aby przystąpić do
programu wystarczy zgłosić się z tym listem oraz aktem notarialnym zakupu domu do punktu informacyjnego
w naszym sklepie, gdzie nieodpłatnie zostanie Państwu wydana karta DOM.
Dzięki naszemu programowi zyskają Państwo:
•

•

•
•

•
•

5% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy po przystąpieniu do programu lojalnościowego DOM
oraz dodatkowe 10% rabatu na całodzienne zakupy przygotowane specjalnie dla klientów Nova
Partners;
10% rabatu na całodzienne zakupy za każde 1000 punktów na koncie DOM. Każde 5 złotych
wydane w sklepach Leroy Merlin to dodatkowy punkt na koncie, a przy zakupach z rabatem każde
10 złotych to 1 punkt;
dostęp do wyjątkowych ofert oraz szerokiej gamy oferowanych przez nasz sklep usług dodatkowych;
projekt całego domu wraz z wymiarowaniem! Jeżeli zakupią Państwo materiały w naszym sklepie,
wizualizacje pomieszczeń otrzymają Państwo za grosz!* Nasi profesjonalni projektanci stworzą dla
Państwa atrakcyjne projekty wykończenia kuchni i łazienek w konkurencyjnych cenach;
realizację projektu. Dla Państwa wygody Leroy Merlin organizuje montaż zakupionych w naszym
sklepie materiałów przez ekipy solidnych i sprawdzonych rzemieślników;
indywidualną opiekę i wsparcie ze strony konsultanta ds. klienta projektowego przez cały
czas trwania remontu.

Nasza oferta zapewnia Państwu kompleksową, wielowymiarową obsługę, pozwalając oszczędzić zarówno czas,
jak i środki finansowe. Jeśli zdecydują się Państwo z niej skorzystać, prosimy o kontakt z Jolantą Moskal - naszym
konsultantem ds. klienta projektowego pod nr tel. 515-069-699 lub drogą mailową: jmoskal@leroymerlin.pl.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu Leroy Merlin Kraków Bonarka przy ul. Kamieńskiego 11.

Z wyrazami szacunku
Rafał Fust
Dyrektor Sklepu Leroy Merlin Kraków Bonarka

* Za projekty pobierana jest kaucja 600 zł za cały dom. Zwrot kaucji na podstawie paragonu potwierdzającego odbiór zamówienia.
*Szczegóły w Regulaminie Oferty Specjalnej, dostępnym w punkcie informacyjnym Sklepu
*Szczegóły w Regulaminie Usług Projektowania, dostępnym w punkcie informacyjnym Sklepu.

