
Michelin  Ultraflex
Rewolucyjna technologia, która zapewnia mniejsze 
ugniatanie gleby, oszczędność paliwa, większą 
produktywność, a teraz także
WSPANIAŁE NAGRODY!

W okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2015 r.
kup opony MICHELIN wykonane w technologii 

ULTRAFLEX, a  wraz z oponami najwyższej jakości 
otrzymasz  niezwykłe nagrody marki Apple:

IPhone6, IPad Mini3 lub IPod Nano!
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Codzienne innowacje dla Ciebie

TECHNOLOGIA MICHELIN ULTRAFLEX

ULTRAFLEX to bez wątpienia jedna z technologii  pozycjonujących produkty MICHELIN na najwyższym poziomie 
jakości.

Innowacyjna konstrukcja z elastycznymi bokami zwiększa  kontakt z podłożem, gwarantuje ochronę gleby i 
niepowtarzalną mobilność.

Opony wykonane w tej technologii są bardzo odporne na niskie ciśnienie,  nawet w przypadku wysokiego obciążenia. 
Szybkość pracy jest zwiększona,  a zużycie paliwa zmniejszone. 
Największą korzyścią z  ich użytkowania jest jednak maksymalna ochrona gleby.

Kupując opony w technologii MICHELIN ULTRAFLEX w okresie
od 1 sierpnia do 30 listopada 2015 r. otrzymujesz atrakcyjne  nagrody!

Wszystkie rozmiary opon, które  objęte są akcją promocyjną  znajdziesz na 
stronie www.michelin-benefit.eu

Akcja promocyjna jest skierowana wyłącznie do Użytkowników opon.

Aby  otrzymać nagrodę  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący 
się na stronie internetowej www.michelin-benefit.eu, dołączyć kopię 
(skan) faktur  potwierdzających zakup opon i wybrać oczekiwaną nagrodę.

Więcej informacji na temat akcji promocyjnej  na stronie
www.michelin-benefit.eu oraz u
Przedstawicieli Techniczno-Handlowych Michelin AG:

 MICHELIN AXIOBIB
• Opona referencyjna pod względem uciągu i ochrony gleby do ciągników dużej 

mocy.
Kup co najmniej 4 opony MICHELIN AXIOBIB,  a otrzymasz nowy telefon Apple IPhone 6!

 MICHELIN CEREXBIB  
• Najlepsza mobilność na niskim ciśnieniu dla kombajnów.
Kupując co najmniej 2 opony MICHELIN CEREXBIB od 32 cali otrzymasz nowy Apple IPad Mini 3!
Kupując co najmniej 2 opony MICHELIN CEREXBIB poniżej 32 cali otrzymasz odtwarzacz IPod Nano!

 MICHELIN SPRAYBIB    
• Większa ochrona roślin i wytrzymałość dla opryskiwaczy.
Kupując co najmniej 4 opony MICHELIN SPRAYBIB otrzymasz nowy Apple IPad Mini 3!

 MICHELIN XEOBIB i YIELDBIB
• Opony, które zapewniają najlepszą ochronę Twojej gleby!
Kupując co najmniej 4 opony MICHELIN XEOBIB otrzymasz nowy
Apple IPad Mini 3!
Kupując co najmniej 4 opony MICHELIN YIELDBIB otrzymasz odtwarzacz MP3 
IPod Nano!

Organizator akcji:
MICHELIN POLSKA S.A.

1. Robert BESTRZYŃSKI 601 97 55 25 robert.bestrzynski@pl.michelin.com
2. Tomasz STACHURA 601 65 77 59 tomasz.stachura@pl.michelin.com
3. Bogdan INGIELEWICZ 601 65 77 51 bogdan.ingielewicz@pl.michelin.com
4. Cezary RADLIŃSKI 601 97 55 27 cezary.radlinski@pl.michelin.com


