
Czas trwania promocji: 
1 kwietnia - 31 maja 2017

TANKOWANIE I ZAKUPY 
NA TWOJEJ STACJI ORLEN!
Za zakup jednego kompletu opon letnich Falken (4 sztuki od 
16 cali*) serii  AZENIS FK510, AZENIS FK510 SUV, 
AZENIS FK453, AZENIS FK453 CC, AZENIS FK453 
RUNFLAT, ZIEX ZE914 ECORUN i ZIEX ZE914 
ECORUN otrzymasz od Falken kartę, która może 
zostać wykorzystana na stacjach ORLEN i BLISKA 
na paliwo i zakupy o wartości: 16 cali = 40 zł*, 
17 cali i większe = 60 zł*

Czas trwania promocji: 
1 kwietnia - 31 maja 2017

* Warunki uczestnictwa: zob. strony wewnętrzne * Warunki uczestnictwa: zob. strony wewnętrzne

OD 16 CALI*

DZIĘKI FALKEN TY TANKUJESZ!
ZAPEWNIJ SOBIE KARTĘ ORLEN!

KARTA
ZAKUPOWA

Falken Tyre Europe GmbH
Berliner utca 74-76
63065 Offenbach am Main | Niemcy 
T. +49(0)69 247 52 52-66 
F. +49(0)69 247 52 52-11 
E. bonpaliwowy@falkentyre.com

 facebook.com/Falken.Motorsports
 youtube.com/user/FalkenTyreEurope
 falkentyre.com



Produkt Właściwości

AZENIS FK510 SUV Osiągi najwyższej klasy

AZENIS FK453 Wysokowydajne opony o znakomitej 
przyczepności

ZIEX ZE914 ECORUN Sportowo, wygodnie i ekonomicznie

Co należy zrobić:
1.   W ramach tej promocji kup cztery opony Falken (od 16 cali*). 
2. Wypełnij Kartę uczestnictwa.
3.  Włóż ją razem z fakturą za opony do koperty i wyślij do Falken. 

Opłatę pocztową pokrywamy my!

*  Warunki uczestnictwa: Za zakup jednego kompletu opon letnich Falken (4 sztuki od 16 cali*) serii AZENIS 
FK510, AZENIS FK510 SUV, AZENIS FK453, AZENIS FK453 CC, AZENIS FK453 RUNFLAT, ZIEX 
ZE914 ECORUN i ZIEX ZE914 ECORUN otrzymasz od Falken kartę, która może zostać wykorzystana na sta-
cjach ORLEN i BLISKA na paliwo i zakupy o wartości: 16 cali = 40 zł*, 17 cali i większe = 60 zł* Gdzie? W 
punktach sprzedaży Falken w Polsce. Promocja w punktach sprzedaży Falken w Polsce trwa od 1 kwietnia – 31 
maja 2017. Karta zakupowa ORLEN jest ważna na wszystkich stacjach benzynowych Orlen i Bliska w Polsce (nie 
ma zastosowania do usług świadczonych przez osoby trzecie, np. Lotto). Oferta dotycząca nabycia opon letnich 
wymienionych wyżej serii, skierowana jest do odbiorców pełnoletnich oraz przedsiębiorców, czyli osób prowadzą-
cych własną działalność oraz wykonujących wolne zawody, spółek cywilnych i osób prawnych, o ile na prowadzoną 
działalność zarejestrowanych jest maksymalnie 10 pojazdów. W przypadku spółek cywilnych i osób prawnych ko-
nieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do świadczenia. Oferta nie może zostać scedowana ani 
przeniesiona i obowiązuje tylko do wyczerpania zapasów. W promocji mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni posia-
dacze prawa jazdy. Do uczestnictwa w promocji nie są uprawnieni pracownicy fi rmy Falken Tyre Europe GmbH, 
fi rmy Orlen oraz członkowie ich rodzin, jak również pracownicy punktów sprzedaży Falken i stacji benzynowych 
Orlen biorących udział w promocji. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, jak również wypłata świadczenia czy 
salda karty w gotówce są wykluczone. Uwzględniane będą jedynie karty uczestnictwa z załączoną kopią faktury od 
dystrybutorów w Polsce. Promocja jest ograniczona: na jedną kopię faktury przypada tylko jedna karta zakupowa 
ORLEN. Aby zgłoszenie było ważne, należy kompletnie i czytelnie wypełnić wszystkie pola w karcie uczestnictwa. 
Wypełniony wniosek wraz z dowodem zakupu należy oddać w punkcie sprzedaży Falken, nadesłać pocztą albo fak-
sem, lub przesłać scan dokumentów na adres e mail w terminie do 15 czerwca 2017. bonpaliwowy@falkentyre.com.

Otrzymaj kartę Orlen na paliwo i zakupy o wartości 40 zł lub 60 zł*

Opony letnie 2017:

Sportowy charakter, niezawodność, komfort i trwałość to najważniej-
sze kryteria, jakie wyznaczyliśmy naszym inżynierom ds. projektowa-
nia. Spełnili je skrupulatnie i konsekwentnie, wytrwale dążąc do celu.

Zdecyduj się teraz na doskonałą japońską technologię prosto z toru 
wyścigowego, a w podziękowaniu od Falken ZATANKUJESZ!

Z letniej promocji Falken 2017 cieszy się Twoje auto, a z karty ORLEN 
Twój portfel!

Karta uczestnictwa
Proszę wypełnić, ODCIĄĆ i wysłać.
Imię:

Nazwisko:

Ulica i numer:

Kod pocztowy, miejscowość:

Email:

Telefon stacjonarny i/lub komórkowy:

Rok urodzenia:

Marka i model samochodu:

Rok produkcji:

Marka dotychczas używanych opon:

Powód zakupu nowych opon:

    Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Warunków uczestnictwa i akceptuję wszystkie 
postanowienia w nich zawarte.

  Tak, chcę otrzymywać e-mailem bezpłatny newsletter Falken

Kraj/data/podpis:

E-mail: bonpaliwowy@falkentyre.com
lub faks: +49 (0) 69 247 52 52-11

Należy pamiętać: termin nadsyłania 
Faktur za opony upływa 15 czerwca 2017

OD 16 CALI*

INTELIGENTNIE I BEZPIECZNIE 
PRZEZ CAŁE LATO

Opony letnich Falken

AZENIS 
FK510 SUV

AZENIS 
FK453

ZIEX 
ZE914 ECORUN

AZENIS FK510 SUV
Specjalnie zoptymalizowany dla SUV-ów

AZENIS FK453
Wysokowydajne opony o znakomitej przyczepności

ZIEX ZE914 ECORUN
Sportowo, wygodnie i ekonomicznie

• Wyjątkowo sprawne prowadzenie.
• Cicha praca we wszystkich zakresach prędkości.
• Maksymalne bezpieczeństwo i kontrola.
• Wyjątkowa precyzja prowadzenia i stabilność kierunkowa.
• Duża stabilność podczas szybkiej jazdy na zakrętach.
• Doskonała odporność na aquaplaning.
• Poprawione prowadzenie na mokrej nawierzchni.
• Skrócona droga hamowania.

• Znakomita przyczepność.
• Niskie opory toczenia
• Cicha praca opony.
• Model przeznaczony szczególnie do sportowego stylu jazdy.
• Wskaźniki zużycia opony SPECIAL EYES®**.
• Dostępne również jako ZE914A Ecorun 

dla wymagań rynku OE.

• Większa odporność na aquaplaning, znakomite prowa-
dzenie na mokrej i suchej nawierzchni.

• Maksymalne bezpieczeństwo i kontrola.
• Doskonała stabilność kierunkowa.
• Duża stabilność podczas szybkiej jazdy na zakrętach.
• Maksymalna odporność na aquaplaning.
• Krótsza droga hamowania w porównaniu do poprzed-

niego modelu.


