Bonusy pre platiacich členov Alpenverein v roku 2010
registrovaných cez www.skialp4u.sk
Šatka – typu Buff
/ šatky budú dodané v mesiaci decembri. Členom , ktorí už majú preukaz na rok 2010 budú zaslané dodatočne. /

Mapy za získanie nového člena
- každý člen , ktorý už je držiteľom preukazu Alpenverein za rok 2009 cez Skialp4u a získa
ďalšieho člena Alpenverein pre rok 2010, získava turistickú mapu podľa výberu / turistické
mapy Alpenverein - alpská oblasť alebo turistické mapy častí zo Slovenska alebo Čiech od
iných výrobcov /. Za jedného nového člena je jedna mapa, za dvoch sú dve mapy a za troch sú
to tri mapy. Pri počte nových členov 5 obdržíte nákupnú poukážku na nákup tovaru v našom
e-shope www.1sport.sk vo výške 30 EUR a pri viac ako 10 nových členoch je to poukážka vo
výške 60 EUR. Uvedené bonusy nie je možné spočítať spolu s jednorázovými finančnými
bonusmi za členstvo.Podmienkou uvedených bonusov je aby nový člen pri online registrácii
uviedol do poznámky meno a priezvisko od koho získal odporučenie, alebo tak urobil mailom
buď nový člen alebo aj starší člen do 10 dní po registrácii nového člena. Uvedený bonus je
možné odobrať len v prípade, že nový člen vykonal úhradu . Bonus je možné si vybrať
kedykoľvek počas platnosti daného členského roku.

Ďalšie bonusy: - 4 druhy

A doporučujeme nezabudnúť!!!! – pri nákupe na e-shope www.1sport.sk sa prihláste cez
Vaše číslo Alpenvereinu a máte možnosť nakupovať za výhodné členské ceny!!!
Ponúkané bonusy Vám nákup ešte viac a výraznejšie zvýhodnia

Parfémy – nakoľko plnenie web stránky e-shopu www.1sport.sk s parfémami trvá dlhšie, tak
ak si nenájdete Váš vybratý parfém v ponuke , o ktorý máte záujem, pošlete mailom dotaz na
cenu a a možnosť dodania. Celkovo môžeme dodať až vyše 200 značiek parfémov

Znížený poplatok za Alpenverein pre športové kluby
Zvýhodnenú členskú cenu do Alpenverein pre rok 2010 môžu získať len členovia športových
klubov, ktorí po základnej registrácii na www.skialp4u.sk odošlú hromadnú platbu za svojich
členov, ked predtým oznámili túto skutočnosť mailom na clen@skialp4u.sk s uvedením
mennej supisky členov za koho bolo hradené a adresu na koho dokumentáciu z Alpenverein
za celý konkrétny klub zaslať. Podmienkou ale je , že počet členov klubu musí byť min. 5
platiacich osôb / nepočítajú sa deti, ktoré sú priradené k rodičom zdarma /.

Nezabúdame ani na Vašich priateľov –
bonus na nákup aj pre nich
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