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Challenge 3.0



ЩО НОВОГО?

Додаткові бали за продаж вікон WDS з прихованими петлями від Axor



ПЕРЕВАГИ ВІКОН З ПРИХОВАНИМИ ПЕТЛЯМИ

Сучасний 
мінімалістичний 
вигляд
Петлі приховані між рамою і 
фальцем віконної стулки, 
абсолютно непомітні зовні

Покращені 
енергозберігаючі 
показники
Підвищена герметичність і 
енергоефективність 
конструкції, збереження 
суцільного контуру 
ущільнення у вікні

Зручне 
облаштування 
укосів
При відчиненні вікна стулка 
зміщується до центру, отже 
дозволяється позиціонувати 
стулку ближче до укосу тим 
самим збільшити світловий 
проріз

Безпека
В комбінації з іншими 
протизламними 
елементами забезпечують 
рівень зламостійкості RC2



При продажу конструкцій з систем WDS 8S, WDS 7S, ULTRA 7
з прихованими петлями ви отримаєте від своїх постачальників 2 акційних коди:

один – за конструкцію, один – за вибір прихованих петель.

Код за вікно
ХХХ ХХХ ХХХ

Код за приховані петлі
ХХХ ХХХ ХХХ

За вікно ви отримуєте 2 бали, за приховані петлі 1 балл.

ЯК ОТРИМАТИ БАЛИ ЗА ПРОДАЖ ВІКОН З ПРИХОВАНИМИ ПЕТЛЯМИ?



КАРТА ПРИЗОВИХ БАЛІВ ТА ВИНАГОРОД

Нарахування грошової винагороди відбувається при накопиченні зазначених вище сум балів.
Бали у проміжках між призовими сумами не підлягають виплаті після завершення акції.

1 000 грн 2 500 грн 5 000 грн

7 500 грн 10 000 грн



1 - 28
лютого

2022

УЧАСНИКИСТРОКИ

Всі дилери
з продажу вікон

∞ Кожній конструкції з систем 
ULTRA 7, WDS 7S, WDS 8S,
WDS Двері 70 мм, WDS SL 60 
буде присвоєно унікальний 
електронний код. Додаткові 
коди видаються за продаж 
конструкцій з прихованими 
петлями Axor

∞ Реєструйте коди в 
особистому кабінеті на сайті 
promo.wds.ua

∞ Отримуйте гроші на карту 
будь-якого банку

ПРАВИЛА



ЯК ОТРИМАТИ АКЦІЙНІ КОДИ

Унікальний код по кожній 
конструкції буде відправлятися 
вам через Чат-Бот EKIPAZH

ВАЖЛИВО!

Унікальний код буде 
надсилатись у момент оплати 
та підтвердження замовлення. 
Так ви будете мати коди ще до 
того, як вікна будуть 
доставлені.



ЯК ОТРИМАТИ ГРОШІ

+5 000

+7 500
+10 000

+2 500

+2 500
+2 500

+1 000

+1 000
+1 000

Зареєструйте карту будь-якого банку в особистому кабінеті,
та отримайте гроші на свою карту.

Нарахування винагород на картки учасників акції відбудеться
після завершення акції (до 10.03.2022).



ІНФОРМУВАННЯ

Підписуйтесь на Telegram-канал 
WDS_info

Тут ви зможете:
∞ отримати НАЙШВИДШЕ інформування щодо перебігу акції

∞ переглянути анонси подарунків

∞ дізнатись результати розіграшів

∞ проголосувати за додаткові призи

∞ взяти участь в опитуваннях 

∞ довідатись про цікавинки акції

Завантажуйте месенджер Telegram, заходьте 
на наш канал та тисніть «Приєднатись»! 

  https://t.me/WDS_info



ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

Сторінка WDS
у Facebook

Телефон служби
підтримки клієнтів

Електронна
пошта

www.facebook.com/WDS.UA
0 800 505 304
067 568 06 99
067 560 35 40

promo@wds.ua


