نحوه استفاده از جشنواره "تخفیفطالیی به همه"
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نصــب محصــول :بــه منظــور بهرهمنــدی از مزایــای گارانتــی محصــول،
فقــط و فقــط بــا مرکــز تمــاس مشــتریان گــروه انتخــاب از طریــق شــماره
 )021( 82102تمــاس حاصــل نمــوده و درخواســت نصــب خــود را
اعــام نماییــد.
دریافــت کارت تخفیــف خریــد بعــدی :پــس از نصــب محصــول توســط
نماینــده مجــاز خدمــات پــس از فــروش ،بــه ازای هــر محصــول درج شــده
در جــدول زیــر ،یــک عــدد کارت تخفیــف بــه شــما مصرفکننــده محتــرم
تحویــل میشــود.
این کارت حاوی یک کد  6حرفی به نام کد تخفیف است
نحــوه فعالســازی کارت :پــس از دریافــت کارت تخفیــف بــه منظــور
فعالســازی آن ،شــماره ســریال  18رقمــی منــدرج در کارت گارانتــی
ً
محصــول خــود را بــه همــراه کــد تخفیــف منــدرج در کارت تخفیــف عینــا و
بــدون کــم و کاســت ،مثــل نمونــه زیــر ،بــه ســامانه پیامکــی 30003435
ارســال نماییــد.
( کد تخفیف-شماره سریال  18رقمی محصول )
به عنوان نمونه -1R23DF :ا922501547852100019
همچنیــن عملیــات فعالســازی کارت تخفیــف از طریــق مراجعــه بــه وبســایت
رســمی دوو بــه آدرس اینترنتــی  www.daewoo.irو یــا اســتفاده از ربــات
نپ ــذیر اســت.
تلگــرام بــه آدرس  @EigBotهــم امکا 
گروه محصول
یخچال فریزر
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مهــم :در صورتــی کــه عملیــات فعالســازی کارت بهدرســتی انجامشــود،
ً
مراتــب فــورا از طریــق پیامــک بــه اطــاع شــما خواهــد رســید .در غیــر
اینصــورت میتوانیــد بــا برقــراری تمــاس بــا شــمارههای  )021 ( 82102و
یــا  )031 ( 38101از راهنمایــی کارشناســان بخــش جشــنوارههای فــروش
اســتفاده نماییــد.
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نحــوهی اســتفاده از کارت :خریــدار میتوانــد مبلــغ اعتبــار کارت هدیــه
خــود را بــه عنــوان تخفیــف در خریدهــای بعــدی از فروشــگاههایی کــه
لیســت آنهــا در وب ســایت شــرکت دوو وجــود دارد ،اســتفاده نمایــد.
ایــن کارت همچنیــن قابلیــت خریــد اینترنتــی محصــوالت خانــه و آشــپزخانه
فهــای
آراکــس از فروشــگاه اینترنتــی  shop.araks-co.irبــه همــراه تخفی 
ویــژه و ارســال رایــگان درب منــزل را هــم دارد.
مهــم :کارت تخفیــف فقــط بــه خریدارانــی تعلــق میگیــرد کــه محصــوالت
شــامل جشــنواره (جــدول پاییــن) را از تاریــخ  96/07/25تــا 96/10/30
نصــب نماینــد.
مهــم :اعتبــار کارتهــای خریــد تــا  96/11/30بــوده و کلیــه خریــداران
میتواننــد تــا آن تاریــخ از کارت هدیــه خــود اســتفاده کننــد و شــرکت
دوو بعــد از ایــن تاریــخ مســئولیتی در قبــال کارتهــای ارائــه شــده بــه
فروشــندگان نخواهــد داشــت.
مدل

همه مدلها
همه مدلها
همه مدلها
همه مدلها
 27فوت
 31فوت
 27فوت
 31فوت
 27فوت
 31فوت
همه مدلها
همه مدلها
DLE-43H5100-DPB
DLE-49H5100-DPB
DLE-55H5100-DPB
DUHD-43H7000-DPB
DUHD-49H7000-DPB
DUHD-55H7000-DPB
DUHD-75H7000-DPB
پرشیا
پریمو
ساویو
پریمو
سایر مدلها
همه مدلها

نحــوه شــرکت در قرعهکشــی  50میلیونــی دوو

(ویــژه محصوالتــی کــه از  96/9/1تــا پایان جشــنواره نصب میشــوند)

کلیــه خر یــداران همــه محصــوالت لــوازم خانگــی و صوتــی تصویــری
دوو بــا ضمانــت انتخــاب ســرویس ،حداکثــر  48ســاعت پــس از
نصــب محصــوالت ،کدهــای قرعهکشــی خــود را از طریــق پیامــک
دریافــت کــرده و بــه صــورت اتوماتیــک در قرعهکشــی "هــر شــب
 50میلیــون تومــان بــه یــک نفــر" شــرکت داده میشــوند.
کدهــای قرعهکشــی هــر خر یــدار بــا توجــه بــه امتیــاز محصــوالت
خر یــداری شــده (منــدرج در جــدول ز یــر ) و تعــداد روز باقیمانــده
تــا پایــان جشــنواره ایجــاد میشــود.
بدیهــی اســت هــر کــد بــه منزلــه یــک شــانس بــرای برنــده شــدن
جایــزه پنجــاه میلیونــی اســت و کدهــای تولیــد شــده در تمــام ایــام
قرعهکشــی شــانس حضــور در برنامــه قرعهکشــی را خواهنــد داشــت.
ّ
مهــم :فقــط خریدارانــی کــه محصــوالت خــود را تــا  30آذرمــاه نصــب
نماینــد شــانس حضــور در هــر  30شــب قرعهکشــی را دارنــد.

مبلغ هدیه (ريال)

هر روز خرید زودتر  1امتیاز بیشتر

4,000,000
2,500,000
3,000,000
3,000,000
3,500,000
3,000,000
3,500,000
2,000,000
1,500,000

با خرید زودتر؛
تعداد شبهای بیشتری را در قرعهکشی
 50میلیونی دوو حضور داشته باشید.

سایدبایساید

1,500,000

یخچال

1,500,000

لباسشویی

2,500,000

2,000,000
20,000,000
1,500,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000

استانهای مشمول طرح ويژه :ايالم ،آذربايجان غربی ،بوشهر ،خوزستان ،زنجان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،کردستان ،کرمان،کرمانشاه ،کهکیلويه و بويراحمد ،لرستان ،هرمزگان
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سایر سایزها
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اجاق گاز

همه مدلها
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سایر محصوالت

همه مدلهای قابل نصب

1
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مناطق
وی ـ ـ ــژه

