Nyhedsbrev nr. 2 årgang 2009
Kære Mie,

fyr-selv.dk vil gerne være med til at redde din grillsæson...
- derfor har vi lavet et par gode sommertilbud til dig !
Vi har besluttet, at vi frem til 1. august 2009 giver dig 1 hel kasse á 40 stk. Quick BBQ grillbriketter
samt 4 poser med 12 stk. BURNER tændbreve med i købet, når du handler for kr. 3800,- eller mere
via vores online-shop.
Hvis du handler for kr. 1500,- eller mere, så får du 5 poser á 2,5 kg. grillbriketter samt 4 poser med
12 stk. BURNER tændbreve med i købet...
Vi har lavet 2 rabatkuponer, der skal bruges for at få ovenstående tilbud.
Rabatkoden til køb over kr. 3800,- er: 1grill
Rabatkoden til køb over kr. 1500,- er: 2grill
Koden indtastes når du kommer frem til indkøbskurven, så bliver rabatten noteret inden betaling.
Bestilling skal ske senest d. 1/8-09 for at rabatkuponerne kan benyttes.

Grillbriketter
Vi har netop nu supergode priser på vores grillbrikketter, der er af meget
høj kvalitet. Grillbriketterne har en brændværdi på 27-29.000 KJ/kg.
Kan du godt lide at grille... Så skal du prøve vores Quick BBQ briketter,
der er klar 2 minutter efter, at du har tændt op!!
Briketterne kan bruges i alle former for grill - også kuglegrill.
Nemt - hurtigt og billigt, så er det intet problem at grille...

Husk - du altid selv kan afhente dine varer hos os i Tjæreborg til en rigtig god pris!





1 pose grillbriketter á 2,5 kg. for kr. 12,95
8 poser grillbriketter á 2,5 kg. for kr. 100,1 æske med 5 stk. Quick BBQ grillbriketter for kr. 19,50
1 hel kasse med 40 stk. Quick BBQ grillbriketter for kr. 140,-

Ovenstående priser er ved afhentning - vi tilbyder dog altid levering - vi har landsdækkende
levering inkl. i alle vores priser på vores hjemmeside. Undtaget er dog varegruppen "Hent & Spar".

Trykimprægnerede hegnspæle - et langtidsholdbart valg til mark og have.
Kontakt os endelig hvis du skal have hegnet din mark eller have - eller hvis du blot skal bruge et par
opbindingspæle. Vi hjælper gerne med en god pris !

Med ønsket om en rigtig god sommer.

De varmeste hilsener
fyr-selv.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev - kan du afmelde dig her: www.fyrselv.dk/nyhedsbrev.php

