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iPad2 spaaractie
 

In 2011 heeft Jongens Interim Management 

sparen door het afnemen van interim diensten van Jongens Interim Management.

Voor directe afnemers van diensten

Hoe werkt het? 

1. U spaart voor ieder gefactureerd 

2. Met voldoende punten kunt u een iPad2 

3. Hoe meer punten u heeft hoe hoger de specificaties van de iPad2

Voorwaarden 

1. De actie loopt tot 31 december 2011

2. Punten worden berekend 

3. Punten worden niet berekend over uren, waar

toepassing is 

4. Punten kunnen niet ingewisseld 

5. Werknemers van Jongens B.V. zijn uitgesloten van deelname

6. Maximaal 1 iPad per factuuradres/klant

7. Jongens B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden aan te passen/te

8. Voor vragen over deze spaaractie 

 info@jongensbv.com 

  

Ipad2 – punten inwisselen 

U kunt uw punten inwisselen voor de onderstaande iPad2 configuraties. 

1. iPad2 Wifi + 3G 16GB 450

2. iPad Wifi + 3G 32GB 500

3. iPad Wifi + 3G 64 GB 600

4. Ipad Smartcover  20 punten

 

Voor intermediairs 

Als u als intermediair diensten van Jongens Interim Management afneemt, kunt u ook meedoen. U 

spaart op dezelfde wijze voor een iPad2!
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iPad2 spaaractie 
 

heeft Jongens Interim Management weer een nieuwe spaaractie! U kunt een iPad2 bij elkaar 

sparen door het afnemen van interim diensten van Jongens Interim Management.

Voor directe afnemers van diensten 

gefactureerd en betaald uur een punt 

voldoende punten kunt u een iPad2 uitkiezen. 

Hoe meer punten u heeft hoe hoger de specificaties van de iPad2 

De actie loopt tot 31 december 2011 

worden berekend over gefactureerde en betaalde hele uren 

Punten worden niet berekend over uren, waarop reeds een andere actie

t ingewisseld voor geld 

Jongens B.V. zijn uitgesloten van deelname 

1 iPad per factuuradres/klant 

Jongens B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden aan te passen/te

Voor vragen over deze spaaractie en de volledige voorwaarden kunt u contact opnemen met 

U kunt uw punten inwisselen voor de onderstaande iPad2 configuraties.  

450 punten 

500 punten 

600 punten 

20 punten 

Als u als intermediair diensten van Jongens Interim Management afneemt, kunt u ook meedoen. U 

spaart op dezelfde wijze voor een iPad2! 
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