Festa do Cliente

Do dia 5 a dia 11 de Agosto de 2019
Condições:

O evento vai decorrer desde o dia 5 ao dia 11 de Agosto de 2019 desde o horário de
abertura até ao horária de encerramento das lojas.
Cada Cliente que fizer compras nas compras superiores a 5€ durante esses dias terá um
brinde correspondente ao valor das compras que efetuar, os brindes assim como a que
escalão de compras corresponde serão expostos no dia e serão dados até ruptura de
stock , passando para o escalão inferior assim que terminar. Segue os exemplos :
Exemplo compras superiores a 5€ oferta de uma esferográfica, superiores a 20 €
chapeu superior a 50€ saco de compras reutilizável, os brindes podem variar conformo
a disponibilidade em loja
Irá decorrer um sorteio de 5 Vouchers de Férias por cada loja, os Clientes devem
conservar os talões de compras para ficarem habilitados, pois é onde consta o numero
que poderá ser sorteado .
No dia 14 de Agosto será anunciado os números dos Talões premiados, será feito
através do sistema aleatório Random, no qual é introduzido o primeiro numero do
documento efetuado no inicio data e o ultimo numero do fim do evento.
Os resultados serão divulgados nas lojas e nos canais das redes sociais em
www.faceboook.com/agrilar.supermercado
Haverá para todos os Clientes que nos visitem nesses dias uma mesa disponível para
degustação de produtos regionais.
Alguma duvida ou questão pode faze-lo diretamente nas lojas ou linhas de Apoio ao
Cliente
Agrilar Guarda
271 237 117
Agrilar Belmonte 275 912 918

Desejamos em nome de toda a equipa um Festa do Cliente fantástica,
agradecemos a sua preferência.
Continuamos a melhorar , apostando na simpatia, qualidade e inovação, e
agradecemos qual quer sugestão que possa vir aumentar ainda mais a sua
satisfação.

Um Cliente é sempre Especial.

