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LEITZ IRODASZEREKKEL
A TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYÉRT

Munkád során igyekszel mindig a legtöbbet kihozni magadból? Folyamatosan törekszel 
a legjobb és leghatékonyabb megoldásokra? Akkor számodra a Leitz a tökéletes 
partner, amelyre mindig számíthatsz. A LEITZ termékek kiváló minőségüknek és 
megbízhatóságuknak köszönhetően garantálják a tökéletes munkaszervezést és 
professzionális eredményt nem csak az irodában, de otthon és útközben is. 



LEITZ - partner
a tökéletes teljesítményhez!

A tökéletes teljesítményért

A modern megjelenésű 
LEITZ irodaszerekkel 
garantált a tökéletes 
eredmény bárhol is 
dolgozol - az irodában, 
irodán kívül vagy otthon. 

LEITZ Complete forgatható táblagép
állvány vagy iPad méretű jegyzetfüzet

A promóció időtartama:
2013. november 1 - 2014. március 31.

Így vehetsz részt a promócióban:

A megérdemelt jutalom
A tökéletes teljesítményért jutalom jár. Gyűjtsd a pontokat a LEITZ termékeken található matricák segítségével
és váltsd be őket LEITZ vagy PHILIPS ajándékokra!
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promocja – Zbieraj  
punkty! Czas trwania:  
4.11.2013 – 31.03.2014.  
Soutěž – Sbírejte body! Trvání  
soutěže: 1.11.2013 – 31.3.2014. 
Gyűjtsd a pontokat! Az akció 
időtartama: 2013.11.01 – 2014.03.31.

leitz.com/performance

Szczegóły na stronie |
Részletek | Pravidla najdete na:

10
collect  
      now

9827 13 23

leitz.com/performance

Szczegóły na stronie |
Részletek | Pravidla najdete na:

Promocja – Zbieraj  
punkty! Czas trwania:  
4.11.2013 – 31.03.2014.  
Soutěž – Sbírejte body! Trvání  
soutěže: 1.11.2013 – 31.3.2014. 
Gyűjtsd a pontokat! Az akció 
időtartama: 2013.11.01 – 2014.03.31.

Perfect Performance

25
collect  
      now

9827 13 24

leitz.com/performance

Szczegóły na stronie |
Részletek | Pravidla najdete na:

Promocja – Zbieraj  
punkty! Czas trwania:  
4.11.2013 – 31.03.2014.  
Soutěž – Sbírejte body! Trvání  
soutěže: 1.11.2013 – 31.3.2014. 
Gyűjtsd a pontokat! Az akció 
időtartama: 2013.11.01 – 2014.03.31.

Perfect Performance

Philips Mallet asztali lámpa vagy 
LEITZ bluetooth sztereó hangszóró

Gyűjtsd a pontokat értékes ajándékokért!

További termékek a 
promóció weboldalán:
www.leitz.com/performance

Philips CandleLight, 3db vagy
LEITZ Complete mini hangszóró

ÉLVEZD A

TÖKÉLETES TELJESÍTMÉNYT

A LEITZ TERMÉKEKKEL!

GYŰJtSD
moSt!

VÁLTSD BE a pontokat értékes 
ajándékokra!

3VÁSÁROLJ promóciós 
matricával ellátott LEITZ 
termékeket!

1 2 TÖLTSD FEL a matricákon 
található kódokat a promóció 
weboldalára és gyűjtsd a pontokat!
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