Οι εταιρίες Real Motion και GSA Sport, δημιούργησαν μία μοναδική κάρτα προνομίων!
Η κάρτα διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε εσένα που ζητάς την ανώτατη ποιότητα σε
ότι κάνεις! Σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις μέλος μιας ομάδας που κερδίζει!
ΠΡΟΝΟΜΙΑ
1. Συνεχής έκπτωση 20% σε όλες τις αγορές των προϊόντων GSA Sport (εκτός των
ειδικών collection) από τα e-shop αλλά και τα επίσημα φυσικά σημεία πώλησης των
δύο εταιρειών.
2. Συγκέντρωση ‘’πόντων επιβράβευσης’’ με κάθε σας αγορά, ακόμα και σε περιόδους
εκπτώσεων.
3. Συμμετοχή σε μοναδικά events, εκδηλώσεις, κληρώσεις δώρων, κ.λ.
4. Προνομιακή πρόσβαση για αγορές σε ειδικά μοντέλα και σειρές με ειδικές τιμές
αλλά και δικαίωμα προτεραιότητας αγοράς.

ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΑΣ
1. Αυτή η κάρτα είναι ιδιοκτησία των εταιριών και δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική.
2. Η κατοχή και η χρήση της, σημαίνει αποδοχή των όρων για τους οποίους ο κάτοχος
έχει λάβει γνώση.
3. Οι εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης της κάρτας.
4. Για κάθε € αγορών κερδίζεις ένα ‘’πόντο επιβράβευσης’’. Οι δυνατότητες
εξαργύρωσης των πόντων ανακοινώνονται στο www.real-motion.eu
5. Επικοινωνία για κάθε πληροφορία στο info@real-motion.eu
Σχετικά με την GSA Sport
H GSA Sport σχεδιάζει και δημιουργεί προϊόντα με βάση τρεις θεμελιώδεις αξίες:
Αθλητισμός, Τεχνολογία, Οικολογία! Τεχνολογία αιχμής, σεβασμός στο περιβάλλον!
Προϊόντα από ανακυκλωμένο πλαστικό και οργανικό βαμβάκι. Αυστηρές προδιαγραφές σε
όλα τα στάδια της παραγωγής. Σχεδιασμός υψηλής αισθητικής!
Σχετικά με την Real Motion
Στη Real Motion φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα στο χώρο της άσκησης. Πρόθεσή
μας είναι να μυήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στον υγιεινό τρόπο
ζωής. Να εισάγουμε την άσκηση στην καθημερινότητα τους. Να διαδώσουμε τη γυμναστική
ως μέσο διασκέδασης με ορατά αποτελέσματα στη φυσική τους κατάσταση και την υγεία
τους.
ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
GSA Sport e-shop | https://www.gsasport.com/
Real Motion e-shop | https://www.real-motion.eu/shop/
The GSA Space Athens | Φαβιέρου 7 & Αδριανείου | 144 52 | Μεταμόρφωση
Real Motion offices | | Πλάτωνος 3 | 167 77 | Ελληνικό | 213 0 414 555

