Raiffeisen Prémium Bankkártyával és Raiffeisen Üzlettárs Klubkártyával
igénybe vehető kedvezményes szolgáltatások

A Furla termékek mára már a divat világvárosainak
főutcáiban díszítik a kirakatokat, járjunk a Rue SaintHonoré-n Párizsban, a Via Condotti-n Rómában,
vagy épp a Ginzán Tokióban. Az üzletek közvetlen
kapcsolatban vannak a bolognai központtal és
egymással.

A Furla sikerességét tovább növeli, hogy az
üzleteket a szokásos szezonális kollekciók mellett
folyamatosan bővülő kínálattal és új termékekkel
látják el, hogy fenntartsák a vásárlók érdeklődését.

Magyarországon 2004-ben, Budapest szívében, a
Párizsi utcában 50 m2-en nyílt az első üzlet. 2009ben a vásárlók megnövekedett keresletét
kiszolgálva nyílt meg a budapesti FASHION STREETen (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23.) az első
üzlet, amelyet 2014-ben a MOM Parkban (1123
Budapest, Alkotás u. 53.) egy második márkabolt is
követett.

Milyen kedvezményekre jogosult?
10% kedvezmény
A FURLA magyarországi üzlete a vásárlás összegétől függetlenül 10%-os exkluzív kedvezményt
biztosít a Raiffeisen Üzlettárs Klub tagjai és a Raiffeisen Premium Banking ügyfelek számára.

Ingyenes házhozszállítás - Ha Ön már tudja mit szeretne...
Térítésmentes házhozszállítás a vásárlás összegétől függetlenül!
Igény esetén a Bank Premium Banking és Raiffeisen Üzlettárs Klub ügyfelei számára a FURLA
magyarországi üzlete ingyenesen juttatja el a Prémium bankkártyával megvásárolt terméket. Az
ingyenes házhozszállítás Magyarország területén bárhova érvényes, akár harmadik fél számára is!

30 napos cseregarancia
Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban Ön vagy a Megajándékozott meggondolja magát, a
FURLA magyarországi üzlete harminc napon belül indoklás nélkül kicseréli az Ön vagy a
Megajándékozott kérésére. A cseregarancia feltétele a visszahozott termék sértetlensége és az
eredeti vásárlást igazoló bizonylatok bemutatása, vagy elküldése elektronikus úton.

Ki jogosult a kedvezményre?
A FURLA által kínált kedvezményt azon Raiffeisen Premium Banking ügyfelek illetve Raiffeisen
Üzlettárs Klub tagok vehetik igénybe, akik rendelkeznek valamelyik Premium bankkártyával
(OneCard Gold, Premium OKOSkártya, Premium Oxigén Gold, Premium Visa Gold) vagy Raiffeisen
Üzlettárs Klubkártyával.

Hogyan igazolható a kedvezményre vonatkozó jogosultság?
Bármely szolgáltatás igénybevételekor Premium bankkártyájának használatával vagy Raiffeisen
Üzlettárs Klubkártyájának felmutatásával igazolhatja jogosultságát a kedvezményekre.

www.furla.com

