
MICHELIN Compact line:

Opony o różnorodnym zastosowaniu i 
wysokich osiągach, zaprojektowane dla 
szerokiej gamy maszyn kompaktowych.

KUP opony  i odbierz

WSPANIAŁE  NAGRODY!

W
ybierz swoją nagrodę!

 

Kup opony agroprzemysłowe
MICHELIN COMPACT LINE w okresie

od 01 sierpnia do 30 listopada 2015 r, 
a oprócz pełnej satysfakcji z osiągów opon czekają na

Ciebie atrakcyjne nagrody!



Duża gama opon przeznaczonych do maszyn najczęściej  używanych do prac budowlanych, inżynieryjnych, 
drogowych, polowych i ziemnych.

Kup opony z poniżej podanej listy w okresie od 01 sierpnia do 30 listopada 2015, a zdobędziesz 
punkty, za które możesz wybrać nagrodę!

 Za zakup co najmniej  4 opon MICHELIN BIBSTEEL ALL TERRAIN, BIBSTEEL HARD SURFACE lub 
XM27 uzyskasz 20 punktów
 Za zakup co najmniej  4 opon MICHELIN POWER CL lub XMCL uzyskasz 40 punktów
 Za zakup co najmniej  4 opon MICHELIN BIBLOAD HARD SURFACE uzyskasz 50 punktów
 Za zakup co najmniej  4 opon MICHELIN XF lub XM47 uzyskasz 60 punktów

MICHELIN COMPACT LINE

Wszystkie bieżniki  opon, które obejmuje akcja znajdziesz na stronie 
www.michelin-benefit.eu

Akcja promocyjna jest skierowana wyłącznie do Użytkowników opon.

Aby  zdobyć  nagrodę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący 
się na stronie internetowej  www.michelin-benefit.eu dołączyć kopię 
(skan) faktur, potwierdzających dokonane zakupy u Waszego sprzedawcy i 
wybrać nagrodę.
Więcej informacji na temat akcji promocyjnej, wraz z Regulaminem na 
stronie  www.michelin-benefit.eu oraz u
Przedstawicieli Techniczno-Handlowych Michelin AG:

Organizator akcji:
MICHELIN POLSKA S.A.

JAKIE NAGRODY MOŻESZ WYBRAĆ ZA UZYSKANE PUNKTY?
Ilość punktów W każdej kategorii możesz wybrać spośród następujących nagród 

20 punktów

 Zestaw - rękawice, szalik, czapka
    lub
 Czapka z daszkiem, torba sportowa
    lub
 Latarka

40 punktów
 Wiatrówka wodoodporna, 100% PES
    lub
 Wysokiej jakości ocieplana kurtka z kapturem
    lub
 Bluza

50 punktów
 Uniwersalny samochodowy uchwyt na 

telefon 
    lub
 iPod Shuffle 2GB

60 punktów

 Wysokiej jakości kurtka z ciepłą podszewką z polaru, 
wodoodporna, wiatrochronna, można nosić w zimie

    lub
 Zegarek męski  
    lub
 Wysokiej jakości kombinezon roboczy z miękkimi 

nakolannikami

1. Robert BESTRZYŃSKI 601 97 55 25 robert.bestrzynski@pl.michelin.com
2. Tomasz STACHURA 601 65 77 59 tomasz.stachura@pl.michelin.com
3. Bogdan INGIELEWICZ 601 65 77 51 bogdan.ingielewicz@pl.michelin.com
4. Cezary RADLIŃSKI 601 97 55 27 cezary.radlinski@pl.michelin.com


