
•  Stuurinrichting en ophanging  
(merken eurorepar, blueprint en febi)

•  Bougies  
(merken eurorepar en ngk)

•  Schokdempers  
(merken eurorepar en monroe)

•  Ruitenwissers  
(merken eurorepar en swf)

VERVANG

ONDERHOUD ONDERHOUD 
VAN UW VOERTUIG VAN UW VOERTUIG 

VOOR EEN VOOR EEN 
SERENE WINTERSERENE WINTER

VAN 1 NOVEMBER 2021 
TOT 31 JANUARI 2022

RUITENWISSERSBOUGIES SCHOKDEMPERSSTUURINRICHTING 
EN OPHANGING

MULTIMERK ASSORTIMENT AANBOD AFTERMARKET VAN MERKLEVERANCIERS
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1 WONDERCARD 
TER WAARDE VAN 

25€ /STUK

ONTVANG



1  Ga naar de website :  
www.mypromodistrigo.com

2   U dient de volgende gegevens in te vullen :  
• Uw contactgegevens  
• De contactgegevens van uw garage  
• De factuur

3  Uiterlijke inzenddatum 15 februari 2022.

4  Na ontvangst en controle van alle  
gegevens wordt uw WONDERCARD  
t.w.v. 25€ naar u opgestuurd via e-mail. 

Alle informatie met betrekking tot deze actie is beschikbaar op www.mypromodistrigo.com 
of op aanvraag via contact@mypromodistrigo.com

Deze aanbieding is geldig van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. De registratie van uw factuur voor de ontvangst van uw Wondercard moet uiterlijk op 15 februari 2021 plaatsvinden. De ingevulde informatie 
en het aankoopbewijs moeten leesbaar en volledig zijn en moeten de gedetailleerde aankopen bevatten met de aankooopdata zodat ze gevalideerd kunnen worden en de WONDERCARD van 25€ kan opgestuurd 
worden via e-mail. Onvolledige, onjuiste of te late aanvragen worden als niet-ontvangen beschouwd. DISTRIGO behoudt zich het recht voor om onderhavige actie te verkorten, te verlengen of te annuleren indien 
dit door omstandigheden nodig zou zijn. Voor zover dit is toegestaan uit hoofde van het toepasbare recht, kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien de cadeaureferenties niet beschikbaar zijn, dan 
behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om zonder voorafgaande toestemming een cadeau van gelijkwaardige waarde te leveren. 
* De genoemde kortingen zijn van toepassing op de aankoop van onderdelen, uurlonen zijn uitgesloten. Voor de gedetailleerde voorwaarde kunt u terecht bij uw garagist die aan deze DISTRIGO actie deelneemt of 
kijk op: www.mypromodistrigo.com. DISTRIGO, 2021 alle rechten voorbehouden. Voorjaarspromotie | Afbeeldingen niet contractueel bindend. Gelieve niet op de openbare weg te gooien.

VAN 1 NOVEMBER 2021 
TOT 31 JANUARI 2022

Maak nu uw afspraak voor een onderhoud 
of herstelling met één van volgende 
onderdelen:

•  Stuurinrichting en ophanging  
(merken eurorepar, blueprint en febi)

•  Bougies  
(merken eurorepar en ngk)

•  Schokdempers  
(merken eurorepar en monroe)

•  Ruitenwissers  
(merken eurorepar en swf)

Herstelling of onderhoud uitgevoerd? 
Registreer de factuur van uw herstelling 

en ontvang een Wondercard 
ter waarde van 25€

1 WONDERCARD 
TER WAARDE VAN 

25€ /STUK


