
So Xeroxom po Európe

K nákupu alebo prenájmu niektorej 
z vybraných tlačiarní získate 
ubytovanie zadarmo.

• Získajte	bezplatné	ubytovanie	pre	2	osoby	až	na	12	nocí

• Destináciu	si	zvoľte	sami	z	ponuky	viac	než	1700	hotelov

• Vyberte	sa	na	dovolenku	kedykoľvek		do	konca	roku	2016

• Poukazy	sú	prenosné	-	môžete	ich	použiť	ako	darček	alebo
benefit	pre	Vášho	zamestnanca



www.asep.sk

Autorizovaný predajca

Autorizovaný Partner

A.S.E.P., spol. s r.o.
Radlinského 27, 811 07 Bratislava 
Kancelária v areáli hotela Saffron
Tel.: +421 903 719 639
E-mail: obchod@asep.sk
www.asep.sk

Pri zakúpení akéhokoľvek z nižšie uvedených strojov získate nasledujúci počet poukazov pre 
2 osoby na:

Typ stroja Konfigurácia Kedy platí cena
 konfigurácie

So Xeroxom
po Európe

WC 7220 7200V_S, 097S04455 Predaj | Lízing 4 noci

WC 7225 7200V_T, 097S04466 Predaj | Lízing 2 dni + 2 poukazy + vreckové

WC 5330 5300V_F, 097S04351, 
5325KD1, 497K08300 Predaj | Lízing 3 noci

PRAVIDLÁ
• Po zakúpení stroja sa zaregistrujte na www.xerox.cz
• Do formulára vyplňte: typ stroja, sériové číslo (SN), kontaktné údaje a adresu, na ktorú 

Vám následne pošleme poukazy.
• Po zaregistrovaní Vám poukazy pošleme najneskôr do 7 pracovných dní.
• Výber destinácie a hotelov nájdete na www.holiday-plus.net/cz

Ponuka je platná len na vybrané tlačiarne Xerox od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.

Podmienky:
 » Ubytovanie pre 2 osoby v dvojlôžkovej izbe v hoteli podľa vlastného výberu užívateľa
 » Ubytovanie je hradené hotelovým poukazom
 » V hoteli uhradí užívateľ len cenu povinnej polopenzie (raňajky a večere) na každú osobu a noc
 » V jednom hoteli možno hotelovými poukazmi Holidayplus zaplatiť 1 až max. 6 prenocovaní
 » Široký výber hotelov a ceny polopenzie môžete nájsť na www.holiday-plus.net/cz
 » Platnosť poukazov do 31. 12. 2016
 » Hotelový poukaz je prenosný
 » Rezerváciu termínu pobytu v hoteli, je nutné urobiť maximálne 6 týždňov pred príjazdom do hotela
 » Pri komunikácii s hotelom je nutné vždy uvádzať heslo „Hotelový poukaz holiday plus“
 » Odporúčame vždy sledovať aktuálnu ponuku cien a služieb na stránkach www.holiday-plus.net/cz. Akékoľvek 

tlačené materiály nemusia byť v dobe záujmu o rezerváciu hotelu aktuálne.
 » Kompletné podmienky čerpania sú uvedené na zadnej strane každého hotelového poukazu
 » Túto promoakciu nemožno kombinovať s ponukou „Nová je Nová“


