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Princíp je jednoduchý:

1. Registrujte sa do programu – kontaktujte svojho predajcu a prihláste sa.
 Za prihlásenie od nás získate 30 vstupných bodov! 
2. Nakupujte u nás a za odobraný tovar alebo službu získavajte automaticky body. 
3. Sledujte, ako sú Vám pripisované body na vaše konto a vyberajte odmeny.
4. Objednávajte si odmeny z katalógu online ako v klasickom e-shope.

Zbierajte body a získajte nové odmeny!

Ako Bonusový program funguje?

Za čo môžete získať body?

Pripravili sme pre vás nové odmeny v našom Bonusovom programe. Vyberať môžete zo zaujímavých darčekov z oblasti elektroniky, 
potrieb do domácnosti, voľného času alebo náradia či pracovných pomôcok. V prípade, že si nevyberiete, sú k dispozícií hodnotné 
poukážky, ktoré uplatníte v rôznych obchodných reťazcoch alebo priamo u nás na predajniach GC.  Stačí len zbierať body a odmeny 
 môžete ihneď objednávať na webe. Vážime si priazne každého z vás, a preto by sme vás radi za túto priazeň  odmenili. Ako našim 
stálym obchodným  partnerom vám ponúkame tento nový  vernostný systém v  podobe GC BONUSOVÉHO PROGRAMU. Prináša vám 
 zaujímavé a  hodnotné odmeny, benefity, ktoré môžete ihneď  čerpať na webe.

•  za nákup GC domovských a exkluzívnych výrobkov (plynové kondenzačné kotly Brötje, 
 vykurovacia technika Cosmo, inštalačná technika Conel, sanitárna technika Vigour atď.)
• za objednávky cez e-shop GC pre montážne firmy
•  za medziročný rast vášho obratu u GC skupiny
•  za hotovostnú aj bezhotovostnú úhradu faktúr
•  za nákup výrobkov od vybraných dodávateľov
 a ďalšie...

www.bonus.gienger.sk
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Kategórie Bonus programu:

NÁRADIE

ELEKTRONIKA

POMOCNÍCI 
V DOMÁCNOSTI

POUKÁŽKY

VOĽNÝ ČAS
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List pílový univerzálny
dĺžka 150 mm, hrúbka 
0,9 mm pre elektrickú pílu

Kotúč rezný na kov 
hrúbka iba 1,2 mm 
a priemer 125 mm

Kotúč rezný na kov
hrúbka iba 1,6 mm 
a priemer 150 mm

č. karty: 
165005

List pílový univerzálny
dĺžka 200 mm, hrúbka 
0,9 mm pre elektrickú pílu

Pracovné rukavice
veľ. 10, čierne, jemný 
úplet, 100% polyamid

Pracovné rukavice

Náhradná butánová 
náplň pre horák 
penová náplň 380 ml

č. karty:
165007

č. karty:
165034

č. karty: 
182417

č. karty:
215516

č. karty: 
391887

60
bodov

30 
bodov

40
bodov

40 
bodov

60
bodov

80
bodov
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Plynová kartuša
teplota plameňa až  2 400°C, 
o 35% rýchlejšia než propán

Záhradné nožnice
vhodné na strihanie vetví, 
max. strihací priemer: 22 mm

Autonabíjačka
výstupný konektor: USB 2x; 
výstupný prúd 1 a 2,1 A

Rýľ rovný 
dĺžka: 1 170 mm, naostrená 
čepeľ k preseknutiu koreňov 

Sekáč SDS
dĺžka: 250 mm, 
brit sekáča: 20 mm

Prenosný reproduktor 
napájanie: vstavaný akumulátor, 
bluetooth V2.1+EDR, výkon 1x 3W

Prenosný reproduktor

č. karty: 
477450

č. karty: 
477394

č. karty: 
153797

č. karty: 
477453

č. karty: 
477398

č. karty: 
148635

140 
bodov

200 
bodov

200 
bodov

200 
bodov

220 
bodov

240 
bodov
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Olej závitorezný v spreji
na všetky materiály: oceľ, 
nerezová oceľ, farebné kovy

Nožnice na trávu 
dĺžka: 155 mm,
mechanizmus: pákový

Žehlička na vlasy
maximálna teplota 
cca 210 °C 

Žehlička na vlasy

Fén 
3 stupne teploty pre optimálne 
nastavenie fénu, difúzer pre objem

Fén

Sendvičovač
počet/tvar: 4 trojuholníčky, 
príkon: 750 W

Kuchynská váha 
pomocník s rozsahom až do 5 kg, 
s automatickým dovažovaním

č. karty: 
8630

č. karty: 
477437

č. karty: 
477436

č. karty: 
477438

č. karty: 
477389

č. karty: 
477435

260 
bodov

240 
bodov

240
bodov

280 
bodov

280 
bodov

280
bodov
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Rýchlovarná kanvica
objem: 1 l, príkon: 2 200 W, 
automatický systém vypnutia 

Zastrihávač vlasov 
elegantný zastrihávač 4 v 1, 
uľahčuje starostlivosť o vlasy

Zastrihávač vlasov

Prenosný reproduktor 
napájanie: vstavaný  akumulátor, 
výdrž batérie: 3 h

Prenosný reproduktor

Flash USB 32 GB
rýchlosť čítania až 100 MB/s,
rozhranie USB 3.0

Stolný mixér
pracovná nádoba o objeme 0,5 l, 
mixér a prenosná fľaša v jednom

Set záhradného náradia 
set obsahuje: 2x hrable, 
1x násada

č. karty: 
477388

č. karty: 
477434

č. karty: 
477396

č. karty: 
477399

č. karty: 
477451

č. karty: 
477406

320 
bodov

320 
bodov

320 
bodov

350 
bodov

360 
bodov

280 
bodov
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Sada pre bezdrôtové nabíjanie  
micro USB vstup
LED indikátor nabíjania 5 V/2 A

Spájkovací horák s náplňou 
teplota  plameňa 1 450°C, 
doba horenia je 1,5 h

Hriankovač
príkon 900 W umožňujúci 
rýchlu prípravu hrianiek

Power Bank 
kapacita 3,7 V - 8 000 mAh 
výstup: 2x USB

Elektrický gril
obojstranné grilovanie bez tuku, 
neprilnavé gril. dosky s drážkami

Sklenená kanvica
príkon: 2200 W, objem: 1,7 l, elegantné 
a štýlové sklenené prevedenie

č. karty: 
477392

č. karty: 
391883

č. karty: 
477386

č. karty: 
477390

č. karty: 
477444

č. karty: 
477395

360
bodov

400
bodov

400 
bodov

400 
bodov

400 
bodov

440 
bodov
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Sendvičovač 3 v 1 
2 plátkový sendvičovač 3 v 1, príkon 
700 W, ochrana proti  prehriatiu

Power Bank 12000 mAh
Li-ion batéria, kapacita 3,7 V, 
12 000 mAh / 44,4 Wh 

Auto SET  3 v 1 
držiak na mobil, auto nabíjačka, 
USB kábel, 3x USB výstup

Selfie tyč 
vhodné pre telefóny s Android 
3.x a vyšším, iOS 4.0

Inštalatérske kliešte 300 mm
kliešte na trubky a vodné 
čerpadlá, leštená hlava

Alkoholtester
zobrazenie výsledku na displeji 
po desatinách od 0,0 do 4,0 promile

č. karty: 
477387

č. karty: 
477391

č. karty: 
477397

č. karty: 
477439

č. karty: 
255644

č. karty: 
477457

440
bodov

440 
bodov

440 
bodov

440 
bodov

540 
bodov

540
bodov
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Sekera
váha 850 g, veľkosť 37,6 cm, sekera 
je vyrobená z ultra ľahkého materiálu

Rezač rúrok
rýchle nastavenie požadovaného 
rozsahu, veľmi robustný

Meteorologická stanica
predpoveď počasia a zobrazenie 
vnútornej aj vonkajšej teploty

MP3 prehrávač 8 GB
prehráva formáty WMA, MP3, 
PLL, FM tuner

Žehlička  
žehliaca plocha Eloxium 
 premium, možnosť naparovania

Sušička ovocia
štandardná výbava 5 sušiacich 
poschodí, doba sušenia od 4 h

č. karty: 
477452

č. karty: 
164942

č. karty: 
477400

č. karty: 
477401

č. karty: 
477441

č. karty: 
477458

540
bodov

540
bodov

600 
bodov

600
bodov

600 
bodov

600
bodov
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Stolný mixér 
 príkon 300 W, 23 000 otáčok 
za min., 2x odnímateľná nádoba

Vyhrievacia deka 
rozmery (130 x 160 cm),  
rozsah nastavenia teplôt 30-60 °C

Nožnice na plastové  rúrky
s pákovým  prevodom, na trubky PCV, 
PP, PE, PEX,PVDF

Retro rádioprijímač
 analógový tuner s  ručičkovým 
ukazovateľom, vlnový rozsah FM/AM

Retro radioprijímač 

Vrecková hra
180 arkádových hier,  
16-bit grafická jednotka

Fritéza 
max. objem oleja 3 l, plynulá 
regulácia teploty termostatom

č. karty: 
477442

č. karty: 
477624

č. karty: 
164945

č. karty: 
477440

č. karty: 
477393

č. karty: 
477443

600
bodov

640
bodov

640
bodov

700
bodov

700
bodov

800
bodov
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Fritéza
kapacita potravín 1 kg, nastaviteľný 
termostat od 150 do 190 °C 

Mikrovlnná rúra 
mikrovlnný výkon 700 W, 
vnútorný objem 20 l

Ručný Aku vysávač
s napájacím napätím 10,8 V, 
ideálny pre domáce práce

Kliešťový kľúč
špeciálny kľúč 250 mm, nahradzuje 
celú sadu kľúčov, metrické aj palcové

Čistič okien a skla
výkon 2,5 W, dĺžka kábla 5 m, čistič 
so sadou 8 kusov profi príslušenstva

Rezač rúrok 
veľmi mierne oddeľovanie tvrdých 
rúrok pomocou gulôčkových ložísk

č. karty: 
477459

č. karty: 
477403

č. karty: 
477769

č. karty: 
255639

č. karty: 
458521

č. karty: 
267092

800
bodov

800 
bodov

860 
bodov

860 
bodov

900 
bodov

950 
bodov
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Záhradné nožnice  do výšiek
nastaviteľná strihacia hlava 
v rozsahu 230°

Spájkovačka a 3x horák
pre všetky druhy spájkovania, 
systém  horáku START/STOP/FIX

Poukážka na ProTrenink.cz
po objednaní získate unikátny kód, 
ktorý využijete na nákup 

Mikrosystém
prehráva klasické CD  nosiče a hudbu 
vo formáte MP3, WMA a ďalšie

Mikrosystém Hyundai 

Externý pevný disk 1 T
vysokorýchlostný prenos dát
vďaka rozhraniu USB 3.0

Poukážka TICKET COMPLIMENTS
umožňuje nákup darčekov v širokej 
sieti obchodných partnerov

č. karty: 
477454

č. karty: 
391925

č. karty: 
477819

č. karty: 
477402

č. karty: 
477433

č. karty: 
449849

1 050
bodov

1 000
bodov

1 080
bodov

1 150
 bodov

1 200 
bodov

1 000
bodov



14

Bezolejový kompresor 
s max. tlakom 8 bar, prívodná 
šnúra: 5 m, tlaková hadica: 3 m 

Vysávač 
veľmi tichý chod 74 dB(A), 
variabilita príslušenstva

Parný mop 
výkon 1 600 W, zabíja až 99,9% 
baktérií bez použitia chem. látok

Domáca pekáreň
automatická príprava zaisťuje 
hnetenie, kysnutie a kvalitné pečenie 

Teleskopický rebrík
3,8 m, dĺžka zloženého rebríka 
0,88 m

Spací vak 
comfort: -6°C, limit: -12°C,
extreme: -31°C

č. karty: 
477449

č. karty: 
477445

č. karty: 
458527

č. karty: 
477431

č. karty: 
480940

č. karty: 
477460

1 250 
bodov

1 350
bodov

1 350 
bodov

1 350 
bodov

1 400 
bodov

1 500 
bodov
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Odšťavňovač 
5 rýchlostí, silný motor s príkonom 
800 W, plynulá regulácia otáčok

Espresso kávovar 
bojler z nerezovej ocele
+ cappuccino tryska

Inštalatérske kliešte
na rúrky a vodné čerpadlá, 
leštená hlava

Nožnice na plasty
do priemeru až 63 mm, 
pogumovaná rukoväť

Čistička vzduchu
s ionizátorom, elektrostatický 
filter nie je potrebné meniť 

Dierovač pre vŕtanie  sanit. tech.
Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 
4-6 zubov/palec 

č. karty: 
477446

č. karty: 
477447

č. karty: 
477456

č. karty: 
255646

č. karty: 
223046

č. karty: 
164988

1 500
bodov

1 550
bodov

1 600 
bodov

1 600 
bodov

1 700
bodov

1 700 
bodov
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Kuchynský robot 
motor s príkonom 700 W 
šľahá, miesi, hnetie

Odvíjač potrubia pre podlahové kúrenie
rozmery: dĺžka 700 mm, šírka 600 mm, 
výška 280 mm 

Vysávač  
ECO motor s nižším príkonom 
pre úsporu el. energie 

Parný ručný čistič
jednoduchá obsluha a dokonalý 
výsledok bez použitia saponátov

Vinotéka
celkový vnútorný objem 33 l, 
kapacita 12 fliaš, príkon 50 W

Navigácia 
obsahuje mapu celej Európy, 
interná pamäť 4 GB

č. karty: 
477405

č. karty: 
461197

č. karty: 
477448

č. karty: 
479100

č. karty: 
477432

č. karty: 
480941

1 800 
bodov

1 900 
bodov

1 850
bodov

1 900
bodov

1 900
bodov

2 000 
bodov
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Kuchynský robot 
výkonný 1 000 W motor, 
nádoba o objeme 3,5 l

Zváračka
na plastové potrubia, vybavená 
tŕňom o priemere 32 mm

Fotoaparát
rozlíšenie 20 miliónov px
s rýchlym procesorom DIGIC 4+

Fotoaparát

Súprava Hotbag na  spájkovanie 
horák SUPER FIRE 3 s  cyklónovým 
horákom, bombička MAPP GAS 2x

Aku vŕtačka/skrutkovač
8V XR 1,3AH Li-Ion, 
dve nastavenia rýchlosti 

Čítačka e-kníh 
HD displej o rozlíšení 1024 x 758 px, 
Wi-Fi pre bezdrôtové pripojenie

č. karty: 
477404

č. karty: 
88230

č. karty: 
315255

č. karty: 
480931

č. karty: 
396482

č. karty: 
480939

2 000 
bodov

2 500 
bodov

2 500 
bodov

2 400
bodov

2 500
bodov

2 700
bodov
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CCS KARTA
na nákup pohonných hmôt 
v hodnote 200 €

 

200 €

Poukážka „GC“ 200 €
možné uplatniť pri nákupe v celej 
GC SKUPINE a to na jeden nákup

Elektrická píla  
s antivibračným systémom, rýchla 
výmena pílového listu bez náradia

Súprava pre spájkovanie natvrdo
do ø 28 mm pre mäkké a tvrdé 
spájkovanie a ďalšie aplikácie

Mobilný telefón
outdoorový telefón, vodotesný, 
chránený tvrdeným sklom

Kladivo kombi
umožňuje ľahké sekacie práce 
v tehlách a mäkkom murive

č. karty: 
440730

č. karty: 
440737

č. karty: 
295049

č. karty: 
158261

č. karty: 
480942

č. karty: 
428060

2 700
bodov

2 700 
bodov

3 000 
bodov

3 000 
bodov

3 000
 bodov

3 200 
 bodov
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Sekačka
benzínová sekačka s výkonom 
1500 W, šírkou záberu 42 cm

Orezávač plastových rúrok 
na PE, PP, VPE,PB
a PVDF-rúrky

Zváračka plastov 
súčasťou kompletu je  plechový kufor, 
 zváracie nadstavce 20, 25, 32 mm

Lis a plastový kufrík s nástrojmi 
manuálny lis pre zakončenie nerez. 
vlnovca s čelusťami DN8, 12, 16, 20, 25

Aku skrutkovač
extrémne výkonný: 4- pólový motor 
pre rýchle vŕtanie a skrutkovanie

Spájkovacia súprava
cyklónový horák 19 m, spájkovanie 
natvrdo do 18 mm, piezo zapalovanie

č. karty: 
480938

č. karty: 
147482

č. karty: 
194776

č. karty: 
154321

č. karty: 
473512

č. karty: 
87470

3 300 
bodov

3 500
bodov

3 400
bodov

3 600
bodov

4 400 
bodov

4 400
bodov
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Zváračka a kufrík s nástrojmi
zváračka na plastové potrubie 
zváračka má príkon 650 W

Sada ručného náradia Uhlová brúska 
aku 18V/4 A, nastaviteľný kryt 
+ochranný kufor  

Aku rázový uťahovák  
aku rázový uťahovák RO, 
nízky spätný ráz

Rotačné kladivo
RH4000 nástroj, 18V akumulátor, 
rýchla nabíjačka, kufor Rocas 

Herná konzola
8 jadrový procesor, 8 GB RAM, 
pevný disk kapacita: 1TB

č. karty: 
155958

č. karty: 
473510

č. karty: 
473515

č. karty: 
473513

č. karty: 
473516

č. karty: 
480933

5 000 
bodov

5 000 
bodov

5 600 
bodov

6 000 
bodov

6 000
bodov

6 000 
bodov
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Herná konzola

Notebook
pamäť: 4 GB, operačný
systém: Windows 10 Home 

Robotický vysávač 
systém bočného upratovania 
v rohoch a pozdĺž stien

Televízia
uhlopriečka obrazovky  108 cm, 
technológia displeja  LED

Elektrická závitnica
výkonný, ručný el. nástroj, 
závitorez pre rezanie závitov

Multi-Push
preplachovacia jednotka 
+ štartovacia sada TW-H

č. karty: 
480935

č. karty: 
477455

č. karty: 
483005

č. karty: 
8628

č. karty: 
438277

6 000 
bodov

6 800
bodov

10 000 
bodov

16 000 
bodov

40 000
bodov
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Podmienky vernostného programu

1. Všeobecné ustanovenia a členstvo v Bonusovom programe 

Prihlásenie zákazníka do Bonusového programu je možné formou 
hesla, ktoré Dodávateľ pridelí potom, čo mu Zákazník odovzdá riad-
ne  vyplnené a  podpísané Čestné prehlásenie o oprávnenej osobe pre 
 Bonusový program. Heslo bude Dodávateľom zaslané na  e-mailovú 
adresu oprávnenej osoby Zákazníka uvedenej pri registrácií 
v  Čestnom prehlásení. 

Zákazník môže svoje členstvo v Bonusovom programe kedykoľvek 
ukončiť, a to zrušením svojej registrácie. 

Dodávateľ si vyhradzuje právo členstva zákazníka v Bonusovom 
 programe dočasne pozastaviť či zrušiť, a to v prípade ak  Zákazník 
mešká s  úhradou svojich záväzkov voči niektorému Dodávateľovi, 
v prípade zahájenia insolvenčného riadenia na majetok Zákazníka, 
apod.

Členstvo zákazníka v Bonusovom programe  profesionálneho 
 partnerstva pre zákazníkov GC skupiny (ďalej len „ Bonusový 
 program“)  vzniká na základe jeho registrácie a súčasne  okamžikom, 
kedy bude Dodávateľovi doručené Zákazníkom podpísané čestné 
 prehlásenie o oprávnenej osobe pre Bonusový program.

GC skupinou sa pre účely tohto Bonusového programu myslia tieto 
spoločnosti (len „GC skupina“ alebo „Dodávateľ/lia“):

GIENGER spol. s r.o., so sídlom v Lužiankach, Rastislavova 4, PSČ 
951 41, IČO: 36 773 565, zapísaná na Okresnom súde v Nitre, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 19878/N 

GIENGER Granit s.r.o., so sídlom v Prešove, Záhradná 35, PSČ 
080 01, IČO: 46 916 008, zapísaná na Okresnom súde v Prešove, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 27887/P 

Zákazníkom sa pre účely tohto Bonusového programu  rozumie 
 fyzická či právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo 
živnostenskom liste a súčasne autorizovaná Dodávateľom v jeho 
 firemnom systéme.

Zákazník sa môže zaregistrovať do Bonusového  programu 
 prostredníctvom svojho obchodného zástupcu Dodávateľa, ktorý 
s ním vybaví všetky náležitosti potrebné k registrácií.

Za každého Zákazníka môže byť do Bonusového programu 
 zaregistrovaná len jedna osoba v súlade s Čestným prehlásením 
o oprávnenej osobe pre  Bonusový program, ktoré Zákazník odovzdá 
Dodávateľovi.

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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Stav bodového konta:
Každý Zákazník je informovaný o stave svojho bodového konta 
po  prihlásení do Bonusového programu, kde vidí aktuálny stav bodov. 
V histórií potom vidia stav čerpania bodov a realizované objednávky 
 odmien.

Získanie Bonusových bodov:
Bonusové body sú pričítané až po splnení podmienok pre ich 
 získanie.
Bonusové body sú neprenosné.
Bonusové body ani poukážky podľa Bonusového katalógu nie je 
možné  zameniť za hotovosť.
Bonusové body sa začínajú načítať od okamihu registrácie  zákazníka 
do programu a to vždy po mesačnej uzávierke cca 25. deň  nasledujúci 
mesiac za celý mesiac spätne.
Presné podmienky pre získanie Bonusových bodov podľa  jednotlivých 
 pravidiel nájde Zákazník cez prihlásenie na Bonus webu v sekcií 
„Ako získavať body“.
Bonusové body sú platné 12 mesiacov od ich načítania na konto 
 Zákazníka.

Spôsob získania odmien:
Odmeny za nazbierané Bonusové body je možné čerpať ich kúpou 
vložením do košíka v Bonusovom katalógu.
Každá odmena v Bonusovom katalógu má nastavenú svoju  bodovú 
hodnotu, cenu a možnosti získania. 
Po nazbieraní potrebného počtu Bonusových bodov je možné ich 
 zmeniť za odmeny, resp. odmeny je možné získať i za Bonusové 
body s finančným doplatkom.  
Pri objednaní odmeny je ich bodová hodnota odčítaná z bodového 
konta Zákazníka.
Odmeny budú zasielané ZDARMA na adresu Zákazníka, ktorú 
 uvedie v košíku Bonusového programu, a to prostredníctvom spe-
dičnej služby alebo poštovou obálkou (v príp. zľavových poukážok). 

2. Podmienky pre získanie Bonusových   
   bodov a odmien 
2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

3. Všeobecné podmienky Bonusového 
     programu 
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Pokiaľ dôjde z akéhokoľvek dôvodu k vráteniu odmeny ( poškodenie, 
 reklamácia, apod.), bude Zákazníkovi zaslaný náhradný tovar 
s výhradou vyčerpania jeho zásob.
Zákazník berie na vedomie, že čerpanie odmien za Bonusové body 
môže mať v súlade s aktuálne platnou legislatívou najmä  daňové 
 dopady.

 
    

Dodávateľ vyhlásením tohto Bonusového programu nečiní návrh 
na uzavretie zmluvy ani verejný prísľub. 

Bonusový program platí iba na území Slovenskej republiky 
(mj.  odmeny nebudú zasielané do zahraničia).

Bonusový program nie je časovo limitovaný. 

Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky 
 Bonusového programu alebo ich pozastaviť či celkom ukončiť. Po 
 ukončení  Bonusového programu už Zákazníkom nebudú  pripisované 
 Bonusové body a Zákazníci budú môcť uplatniť doposiaľ získané 
 Bonusové body po dobu 6 mesiacov odo dňa ukončenia Bonusového 
programu, ak nebude v oznámení o tomto ukončení uvedená iná le-
hota. Po uplynutí lehoty stráca Zákazník možnosť čerpania odmien 
bez akejkoľvek náhrady.

Vymáhanie odmien z Bonusového programu súdnou cestou nie je 
 prípustné. Na odmeny nie je právny nárok.

Tento Bonusový program nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2014.
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POZNÁMKY

Platí pre zmluvných obchodným partnerov GC Skupiny. Fotografie sú ilustračné. Zmena odmien a tlačové chyby vyhradené.



V prípade Vášho záujmu o prihlásenie 
do Bonusového programu kontaktujte 
svojho špecialistu predaja GC SKUPINY.

www.bonus.gienger.sk
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