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          Оборот от 0.00 до 100.00 лв. 
 активира вашето членство  
 започва да натрупва оборот в актива 
 семейство, приятели натрупват оборот в актива. 

не ползва търговска отстъпка 
не ползва безплатна доставка 

 получава новини или електронен бюлетин  
 пълен технически и информационен съпорт  

           навсякъде и по всяко време 24/7. 

Оборот от 100.00 до 500.00 лв. 
 порменя статуса на вашето членство  
 продължава да натрупва оборот в актива 
 семейство, приятели натрупват оборот в актива. 
 ползва търговска отстъпка 5% 

не ползва безплатна доставка 
 получава новини или електронен бюлетин  
 пълен технически и информационен съпорт  

           навсякъде и по всяко време 24/7. 

           Оборот от 500.00 до 1000.00 лв. 
 порменя статуса на вашето членство  
 продължава да натрупва оборот в актива 
 семейство, приятели натрупват оборот в актива. 
 ползва търговска отстъпка 10% 
 ползва безплатна доставка (до 20 Декември) 
 получава новини или електронен бюлетин  
 пълен технически и информационен съпорт  

          навсякъде и по всяко време 24/7. 

Семейство и приятели 
Предоставете вашата карта на семейство и приятели. 
Не е необходимо да излизате от вкъщи или от работа. 
Достатъчно е само да разполагат с номера на баркода  
на карта ви или вашия КИН (клиентски номер).  
  
Така вашите близки и приятели ще натрупват актив на 
вашата карта и ще ползват отстъпката активирана към  
момента.  

Бързо 
 
 
 
 
 

Посетете нашите сайтове. 
www.milionibaloni.com  

www.tornadobg.net 

Лесно 
 
 

Посете нашите магазини. 
София, Студентски град, блок 55 

София, Цариградско шосе 113а 
Или on-line магазини. 

http://www.milionibaloni.com/bg/shop/1 
http://www.tornadobg.net/bg/shop/1  

Удобно 
 
 

Свържете се с нас на мига. 
Използвайте нашите телефони 

или skype без притеснение 
           и без оглед на работно време. 

Te са удобно разположени на 
Вашата VIP карта! 

Заедно 
 
 
 
 

Заедно с вас сме по-силни и по-добри! 
Благодарим за вашето доверие! 

Благодарим за вашата подкрепа! 
  С уважение, Фойерверки Торнадо! 

           
Условия за ползване  

на клиентска VIP карта 
осигуряваща членство в  

програма за лоялни клиенти  
на Фойерверки Торнадо! 

 
  


