Το πρόγραμμα επιβράβευσης αγορών του ΓΣΑ Ελληνικό Μοντελιστικό Κέντρο «Trains and More»
απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των φυσικών καταστημάτων και του ηλεκτρονικού καταστήματος
www.marklin.gr.
To πρόγραμμα επιβράβευσης αγορών συνίσταται στην παροχή στον πελάτη κλιμακούμενων εκπτώσεων
ανάλογα με τις αγορές που κάνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Η αξία των ετήσιων αγορών του πελάτη
αθροίζεται στις 31/12 και του αποδίδεται ένα Προσωπικό Ποσοστό Έκπτωσης (Π.Π.Ε.) που τον συνοδεύει
για όλες τις αγορές του τον επόμενο χρόνο. Η κλίμακα των εκπτώσεων είναι η ακόλουθη:

*Η επιπλέον έκπτωση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα της εταιρείας Märklin και εφόσον ο
πελάτης είναι ενεργό μέλος της ΑμΚΕ «ΦΙΛΟΙ MÄRKLIN ΕΛΛΑΔΟΣ».
Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι επιπλέον και ενεργό μέλος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
ΦΙΛΟΙ MÄRKLIN ΕΛΛΑΔΟΣ, τότε ειδικά για τα προϊόντα Märklin o πελάτης απολαμβάνει 5% ποσοστό
έκπτωσης επιπλέον στο Προσωπικό Ποσοστό Έκπτωσης(Π.Π.Ε.). Για παράδειγμα αν ένας πελάτης έχει
Π.Π.Ε. 3% και είναι συγχρόνως και ενεργό μέλος των ΦΙΛΩΝ MÄRKLIN ΕΛΛΑΔΟΣ τότε απολαμβάνει
έκπτωσης 8% για αγορές προϊόντων Märklin στα καταστήματα της εταιρείας ΓΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.marklin.gr.
Το Ποσοστό Προσωπικής Έκπτωσης (Π.Π.Ε) εφαρμόζεται επί της αναγραφόμενης λιανικής τιμής πώλησης
χωρίς έκπτωση, όπως αυτή αναφέρεται είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.marklin.gr είτε στις
προθήκες των φυσικών καταστημάτων της ΓΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Το Π.Π.Ε δεν
εφαρμόζεται επί ήδη μειωμένων τιμών ή τιμών προϊόντων σε έκπτωση και δεν μπορεί να συνδυαστεί με
άλλες εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες. Το Π.Π.Ε εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στα
καταστήματα (φυσικά και ηλεκτρονικό) της ΓΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ με την εξαίρεση
ειδικών κατηγοριών προϊόντων περιορισμένης έκδοσης όπως τα προϊόντα Insider, MHI (Märklin Händlers
Inizazve), One Time Series, συλλεκτικές εκδόσεις HMC και νέες καινοτόμες εκδόσεις προϊόντων. Σε αυτές
τις περιπτώσεις το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%.
Η εταιρεία ΓΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ επιφυλάσσεται για την ακρίβεια των παραπάνω
διατυπωθέντων στοιχείων και παραμένει σε κάθε περίπτωση στη διάθεση της πελατείας της προκειμένου
να παράσχει διευκρινίσεις.

