
10% Kedvezmény Kupon
Különleges akció visszatérő vásárlóinknak!

Amennyiben Ön nálunk vásárolta eljegyzési gyűrűjét, 
abban az esetben a karikagyűrű vásárlásnál a grammárból 
10% kedvezményt adunk Önnek, a kupon felmutatásával.
Ezen felül a briliáns ajándékok közül is választhat egyet!

Az ajándék készpénzre nem beváltható.
Angels’ Gold Kft.

Briliáns Ajándékok Kupon
Minden nálunk rendelt arany karikagyűrűhöz egy ajándékot 
adunk, a kupon felmutatásával. A következő lehetőségek közül 
választhat egyet:
 1. gyémánt (1 db, maximum 1,6 milliméteres briliáns)
 2. gyűrűpárna 
 3. 15 000 Ft értékű esküvői smink 
Ez az akció az utazási kedvezménnyel vagy a 10%-os aján-
lattal kombinálható!

Az ajándék készpénzre nem beváltható.
Angels’ Gold Kft.



Utazás a Karikagyűrűért Kupon
Ezzel a lehetőséggel azoknak kedvezünk, akik nagy utat tesznek meg, hogy 

nálunk vásároljanak karikagyűrűt. 
A lakhelyétől az üzletig megtett kilométer alapján számítjuk ki, hogy mely sávba 

tartozik, és annak megfelelően részesül a kedvezményből, amennyiben nálunk 
rendeli meg gyűrűjét és felmutatja a kupont.

Az akcióban azok vehetnek részt, akik lakcímkártyával igazolják, hogy hány  
kilométerre laknak a Jegygyűrűszalontól. A kilométer elszámolásánál a lakhelytől 

az üzletig megtett egyszeri utat számítjuk. 
Pl. Ha Ön Szegedről jön, akkor a kettes sávba tartozik, grammonként 1 600 Ft 

kedvezményt kap. Így egy átlagos jegygyűrűpár (13 gramm) megrendelése esetén 
Ön 20 800 Ft-ot takarít meg. Igény szerint a megrendelt gyűrűket utánvételes 

értéklevélben postai úton is el tudjuk juttatni Önökhöz.  
A postaköltséget az Angels’ Gold Kft. teljes egészében állja. 

Ez a szállítási forma kipróbált, maximálisan biztonságos és további megtakarítást 
jelent, hiszen nem kell újra Budapestre jönni az elkészült ékszerért. 

Ezen felül a briliáns ajándékok közül is választhat egyet!

Az ajándék készpénzre nem beváltható.
Angels’ Gold Kft.

Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 63.
(A Nyugati pályaudvartól 5 percre, a Skála mellett, a felüljáró lábánál.)

    Telefon: +36 / 1 302-40-38
        Mobil: +36 / 70 319-10-31

            + 36 / 20 929-38-39

Nyitva tartás: H.-P.: 10.00 – 18.00
     Szo.: 10.00 – 13.30 

1. sáv 30–100 km-ig 1 300 Ft kedvezmény / gramm

2. sáv 100–300 km között 1 600 Ft kedvezmény / gramm




