
Organizatorem promocji jest firma Amex Stationery Sp. z o.o. Promocja obowiązuje od 5.05.2021 do 31.05.2021 lub do wyczerpania zapasów. Promocja przeznaczona jest dla Klientów niezalegających 
z płatnościami. Podane wartości są kwotami netto. Wartość progów liczona wg. cennik standardowego. Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistości. Promocja łączy się z 
innymi akcjami prowadzonymi przez Organizatora w okresie jej obowiązywania chyba, że jest to zaznaczone inaczej.  Nagrody sprzedawane w promocyjnej cenie 0,01 PLN za sztukę. Szczegółowe 
zasady promocji dostępne w DOK.
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Termin
O ostatecznym przyznaniu wrześniowego terminu 
płatności decyduje Partner Amex, w którym złożono 
zamówienie.

10.09

Nagrody
Złóż zamówienie o odpowiedniej wartości
i wybierz nagrodę: produkt do domu lub produkty 
szkolne do dalszej odsprzedaży.

Importer • Dystrybutor • Producent

www.amexgroup.pl
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Dzbanek 1,5l z filtrem Dafi Astra z funkcją
sygnalizacji LED Unimax + 3 wkłady

Składane słuchawki bezprzewodowe 
JBL TUNE 500BT z mikrofonem

Robot kuchenny Bosch z funkcjami ubijanie 
piany, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, 

tarcie na wiórki, wyciskanie soku, krojenie na plastry

Dron DJI Ryze Tello z wbudowaną kamerą
i systemem autonomicznego śledzenia 
obiektów do zdjęć i filmów - EZ Shots

Inteligentna opaska Huawei Band 4 Pro 
z asystentem i funkcją pulsoksymetru

Suszarka Remington D5710,
2200 W - trzy poziomy temperatury
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Uniwersalna Gumka Lyra w stylu Manga  // 7420362 LY
Temperówka z pojemnikiem KUM // 206K1 Reilly KUM
Kredki trójkątne szkolne edding 12 kol. // 5/12/D/AX
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wartość
880 zł

216 X
216 X
72 X
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Uniwersalna Gumka Lyra w stylu Manga  // 7420362 LY
Temperówka z pojemnikiem KUM // 206K1 Reilly KUM
Kredki trójkątne szkolne edding 12 kol. // 5/12/D/AX
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wartość
370 zł

108 x
108 x
24 x

Uniwersalna Gumka Lyra w stylu Manga  // 7420362 LY
Temperówka z pojemnikiem KUM // 206K1 Reilly KUM
Kredki trójkątne szkolne edding 12 kol. // 5/12/D/AX
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wartość
1900 zł

504 x
504 x
144 x
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