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Πρόγραμμα Enjoy Motorsport, Enjoy Syntix!

Γνωρίζουμε ότι οι αγώνες είναι  πολλοί δαπανηροί.
Αν είχαμε πολύ “κασέρι” θα τρέχαμε με τα δικά μας αγωνιστικά αυτοκίνητα και θα το 
διασκεδάζαμε. 
Δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί μεγέθους Bernie Ecclestone.
Είμαστε σε θέση όμως  να βοηθήσουμε με δωρεάν προιόντα για να κρατήσετε το αυτοκίνητό σας 
ανταγωνιστικό.

Χορηγία “Enjoy Motorsport Enjoy Syntix””.  Πως δουλεύει? 

Βάζετε μερικά αυτοκόλλητα Syntix” Lubricants στο αυτοκίνητό σας , το φωτογραφίζετε και εμείς 
σας βοηθάμε. Αυτό είναι.

Τα προιόντα μας είναι επαγγελματικά, άριστης ποιότητας state-of-the-art και χρησιμοποιούνται στο 
μηχανοκίνητο αθλητισμό σε διάφορες πίστες αγώνων, όπου κάθε εκατοστό του δευτερολέπτου 
υπολογίζεται και οι καλύτερες επιδόσεις απαιτούνται σε όλες τις συνθήκες..
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1. Αν το αυτοκίνητό σας δεν έχει αυτοκόλλητα Syntix Lubricants.

1) Στείλτε email στο info@syntix”.gr με φωτογραφίες του αγωνιστικού σας αυτοκινήτου, τα 
στοιχεία / τη διεύθυνση σας για να σας στείλουμε τα καλούδια/αυτοκόλλητα Syntix” Lubricants.

2) Κολλήστε/Εφαρμόστε τα τέσσερα αυτοκόλλητα Syntix” Lubricants στο αγωνιστικό σας 
αυτοκίνητο. Πρέπει να είναι ορατά. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τεράστια.

Το αγωνιστικό σας αυτοκίνητό θα ελέγχθει, δηλαδή ότι δεν έχετε κάνει photoshopped μερικά από 
τα αυτοκόλλητα μας σε ένα αυτοκίνητο κλεμμένο από το Google Image.

2. ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ

Τότε θα σας στείλουμε τα παρακάτω προϊόντα για να κρατήσετε το αυτοκίνητό σας σε άλλο 
επίπεδο:

1) 2τεμ. Λάδι EVO 5W30 Longlife III 5L,1L αξίας 42,50€. 
2) 1τεμ. Βελτιωτικό καυσίμου Detox” Pro 1L, αξίας 28,00€.
     Πολυκαθαριστικό ολόκληρου του συστήματος καυσίμου (ακροφύσια εγχυτήρων, δεξαμενής,      
αντλίας, βαλβίδες, θαλάμους καύσης, σύστημα εξάτμισης, φίλτρο σωματιδίων και καταλύτη.
3) 1τεμ. Cera Max” 300ml, αξίας 20,00€.
    Βελτιωτικό λάδιου - κεραμικό αντιτριβικό κινητήρος. 
4) 1τεμ. Engine Pro Flush 300ml, αξίας  9,00€.
    Καθαρίζει και ξεμπλοκάρει απο τα παλιά υπολείμματα λαδιού. Απολίπανση του κινητήρα.
5) 1τεμ. Καπέλο τζόκευ Syntix” Lubricants 0,50€.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  100,00€
Στέλνεται ένα email και... παίρνετε 100,00 ευρώ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 
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Ναι, θα σας στείλουμε όλα τα παραπάνω, με αντάλλαγμα 5 φωτογραφίες του αγωνιστικούς σας 
αυτοκινήτου εν Δράσει, max” από 2 διαφορετικούς αγώνες ανά ημερολογιακό έτος. 

Αν συνεχίσετε να αγωνίζεστε και το επόμενο έτος με τα αυτοκόλλητα μας  Syntix” Lubricants, τότε 
το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο εύκολο.
Απλά στείλτε μας e-mail κάθε χρόνο, (απαιτείται νέα pic του αγωνιστικού σας αυτοκινήτου κάθε 
φορά που εξασφαλίζεται θέση στο νέο καλεντάρι αγώνων) και θα σας στείλουμε το πακέτο σας, 
έχουμε αρκετά αποθέματα.

GO!! ENJOY MOTORSPORT ENJOY SYNTIX και στην συνέχεια στέλνετε τις φωτογραφίες σας.
email στο info@syntix”.gr


