
Ao abonar a túa compra en caixa e amosar
a túa tarxeta de cliente recibirás un cupón.

Escribe no cupón un piropo, o máis bonito, o
máis gracioso, o máis romántico que se che
ocorra e deposítao na urna da promoción.

Entre todos os cupóns recibidos, de todos os
supermercados AQUIÉ, realizarase un sorteo.

A data tope de recepción de cupóns é o 
sábado 13 de febreiro. O gañador será informado
telefónicamente da hora de entrega do tándem e
farase público o martes 16.

Se ademáis queres levar unha cesta de froitas
especial namorados, síguenos en        Aquí-é
Faremos un sorteo entre os 5 piropos máis votados
(O premio terá que ser recollido en calquera Aquié) 

Para calquera dúbida consulta ao noso persoal.

Características técnicas:

Marca: Orbita. Dupla Sport 70550
Cadro: Aceiro
Mandos: Shimano ST-EF 51 8x3 vel.
Cambio: Shimano TZ30/Altus
Bielas: Aluminio
Freos: V-Brake Aluminio
Cubertas: Slick 26x1.95
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