prinese radost in srečo. Radi bi, da
sporočate vaše želje, predloge in
pripombe
ter,
da
se
sproti
pogovorimo o morebitnih težavah.
PODROČJE UPORABE
Je nepogrešljiv pri obdelavi zemljišč,
vrtov in zelenic, pozimi se bo uspešno
spopadel z pluženjem snega ali
spravilom lesa za kurjavo … lahko pa
se z njim odpeljete na nepozaben
družinski izlet, ribolov, lov ali celo
safari – naš »vinko« se praktično zlije
z barvami narave in zmore vse in še
več kot to! Ko Chuck Norris obupa
naš »vinko« še vedno vztraja..
Barvne različice:
 oker
 svetlo bel,
 temno črn,
 proti doplačilu barvo tudi
prilagodimo vašim željam in
okusu.

Osnovna šola Cirkulane-Zavrč

Obiščete spletno stran šole na kateri
najdete že več podatkov o »vinku«:
http://www.cirkulane-zavrc.si
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in
veselimo se sodelovanja z vami.
Ekipa Go-Car-Go 2012/2013

Sestavni del zloženke je nagradni
kupon za turistično potovanje.
Doživite nepozabno popoldansko
vožnjo z »vinkom« okoli ptujskega
tünfa.

v okviru projekta

GO-CAR-GO 2013/2014
predstavlja
»vinka«

Želimo si, da bi vam naš proizvod bil
v
pomoč
pri
vsakodnevnih
obveznostih. Naši zadovoljni kupci
nam sporočajo da je »vinko« marsikje
že nepogrešljiv in je že skoraj
družinski član. Naj tudi vaši družini

Spoštovani!

KONKURENČNE PREDNOSTI

V rokah držite zloženko, ki smo vam
jo pripravili z namenom, da vam na
kratko predstavimo »vinka«.

Ni izpušnih plinov – no, ja, glej
razdelek potrošnja.
Ni bojazni, da boste plačali kazen
zaradi
prekoračitve
dovoljene
hitrosti.
Delovanje je praktično neslišno –
razen če boste preglasni med
»vožnjo« sami (za kar proizvajalec ne
prevzema odgovornosti).
Zahteva se vozniško dovoljenje
kategorije MBP (malo boljši pešec).

Glavni cilj pri snovanju proizvoda
nam je bila misel, kako vam olajšati
vsakodnevne preglavice pri obdelavi
vrta, zelenice, pluženju snega,
organizaciji piknikov in družinskih
izletov …
Rešitev je tu – ni ovir za našega
»vinka«.

PRODAJNI POGOJI
Popust na gotovinsko plačilo 0%.
Možnost plačila na obroke – 99
obrokov brez obresti.
Garancija … hm, kaj je že to?
Reklamacije …dajte no, saj v
pravljice ne verjamete več.

DODATNE INFORMACIJE
Na brezplačno telefonsko številko:
080 313 9393 333 123 333 999
POKLIČITE ZDAJ! – zagotovo bomo
nedosegljivi.

POTROŠNJA
Je minimalna, glede na to da nima
vgrajenega motorja je potrošnja
enaka potrošnji voznika – jesti pa tak
moramo, če kaj delamo ali ne.
Vrednost izpušnih plinov je premosorazmerna vrednosti vnosa goriva.

DODATNA OPREMA
GPS (v pripravi)
WiFi (v pripravi)
Varnostno-alarmni sistem (če ga
parkirate poleg domačega hišnega
čuvaja)
Barva po izbiri kupca – glej razdelek
barvne različice.
Dodali vam bomo tudi paket
pomirjeval – verjemite z nakupom
našega proizvoda vam ne bodo odveč.

Obiščite nas na sedežu podjetja –
naslov vam sporočimo takoj, kakor
hitro kupite našproizvod.

