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Rychlé zprávy
Vážení přátelé,

V únoru jsme pro Vás otevřeli nový internetový obchod na adrese:

www.vazaky-online.cz
Nahradil původní elektronický obchod a nabízí Vám větší
komfort při prohlížení sortimentu a objednávání zboží.
V nabídce jednotlivého zboží najdete více technických
detailů.
Současně jsme zavedli nová katalogová čísla, která lépe
popisují jednotlivé zboží.
Doporučujeme Vám registraci v tomto internetovém obchodu. Registrací získáte
možnost automatického zasílání e-mailového zpravodaje.

Po přihlášení můžete sledovat stav Vaší objednávky, automaticky Vám budou přepočítány ceny do Vaší cenové úrovně a můžete využít další v budoucnu zprovozněné funkce.

Nákup přes internetový obchod jsme zvýhodnili tří procentní slevou na všechno objednané a zakoupené zboží ! Základní 3 % sleva
pro nákup přes internetový obchod je započítána již ve zveřejněných cenách v
internetovém obchodu.

Sortiment zboží, nabízeného v internetovém obchodu neustále rozšiřujeme. Aktualizace zboží probíhá každý týden.

zveme Vás k návštěvě
naší expozice na
Mezinárodním
strojírenském
veletrhu v Brně,
ve stánku číslo 1
v pavilonu P,
ve dnech
1. – 5. října 2007.
Přijeďte si prohlédnout
náš sortiment.
Těšíme se na Vás !!!
INTERNETOVÝ OBCHOD

Navštivte náš
internetový obchod na
adrese
www.pavlinek.cz .
Neustále rozšiřujeme
zde prezentovaný
sortiment. Najdete zde i
základní technické
parametry nabízeného
zboží.
ÚPRAVA CEN

S ohledem na nárůst
cen na světových trzích,
zejména v oblasti
nerezu, jsme v průběhu
září 2007 museli upravit
některé ceny – jedná se
hlavně o nerezová lana,
sortiment železářství,
zvedáky Heger. Nové
ceny Vám sdělí naši
pracovníci. Řada z nich
je obsažena v eshopu.
V příštím čísle letáku
PAVLÍNEK info 2/07
najdete:

Průběžně rozšiřujeme technickou dokumentaci nabízeného zboží.

nabídku vázacích bodů k
navaření a šroubování.

Na úvodní stránce internetového obchodu nalezne aktuální informace v rubrice „Novinky“.

Přejeme Vám příjemnou práci s novým internetovým obchodem !
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