
VELIKA BOŽIČNA AKCIJA
1 stopnja brezplačno  – božično darilo SCUBAPRO

Naj bo vaš Božič še lepši s SCUBAPRO božično promocijo.

Uživamo v pisani jeseni in Božič se zdi še daleč proč, toda čez nekaj tednov bo že 
pred name in s tem čas za nakup daril. Za vse potapljače ki želijo ta božič z darilom 
razveseliti sebe ali svojega potapljaškega prijatelja, j
e SCUBAPRO pripravil idealno darilo. 

Če kupite prvo in drugo stopnjo regulatorja v kombinaciji z Octopusom, dobite zraven 
še eno brezplačno prvo stopnjo! To je zelo atraktivna ponudba, posebno za potapljače ki 
se veliko potapljajo v mrzli void, pri čemer je zelo priporočljiv drugi 
neodvisen sistem regulatorja. 

Promocija velja za S600 in G260 druge stopnje v kombinaciji 
z MK25 ali MK17 prvo stopnjo:

Če naročite:
•	 MK25/G260/R195 Octopus    ->  dobite še eno prvo stopnjo MK25 brezplačno 
 Redna cena: 599 eur                Cena za člane SPZ: 479 eur
•	 MK17/G260/R195 Octopus   ->  dobite še eno prvo stopnjo MK17 brezplačno 
 Redna cena: 555 eur                Cena za člane SPZ: 444 eur
•	 MK25/S600/R195 Octopus    ->  dobite še eno prvo stopnjo MK25 brezplačno 
 Redna cena: 695 eur                Cena za člane SPZ: 556 eur
•	 MK17/S600/R195 Octopus    ->  dobite še eno prvo stopnjo MK17 brezplačno 
 Redna cena: 625 eur                Cena za člane SPZ: 499 eur

Ta božična promocija velja od 1. Novembra do 31. Decembra 2014. Ta ponudba je na voljo v 
SCUBACENTRU in ostalih pooblaščenih SCUBAPRO trgovcih.

Ta božična promocija se nanaša samo na standardno verzijo G260 in ne velja za G260 tactical. 
Ponudba za S600 se nanaša samo na standardno verzijo S600 in ne za Black Tech 
ali Deep Blue verziji.

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST
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