
Przestrzeń z widokiem  
na przyszłość. 

Polecaj nas i zyskaj więcej.
Nawet 13 500 zł za trzy rekomendacje 



Jesteś zadowolony z mieszkania, które kupiłeś w Develii? Doceniasz wyso-

ką jakość nieruchomości, atrakcyjną architekturę i funkcjonalność osiedla? 

Podoba Ci się Twoja okolica i chętnie poleciłbyś ją rodzinie lub znajomym? 

Powiedz im o tym, a jeśli zdecydują się kupić u nas mieszkanie, nie tylko będziesz 

miał dobrych sąsiadów, ale także skorzystasz na poleceniu. Możesz wybierać 

z całej gamy atrakcyjnych nagród przygotowanych w ramach programu poleceń, 

a im więcej polecasz, tym więcej zyskujesz.

 Pierwsze polecenie    wybierzesz jedną z ośmiu nagród  

o wartości nawet 3 500 zł

  Drugie polecenie  otrzymasz kartę przedpłaconą  

  o wartości 4 000 zł

 Trzecie polecenie i każde kolejne  otrzymasz kartę przedpłaconą  

  o wartości 6 000 zł

Osoba zachęcona przez Ciebie do kupna mieszkania również może skorzystać.

Więcej informacji w Biurze Sprzedaży.

Im więcej poleceń,  
tym więcej korzyści
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Jak otrzymać nagrodę? 

Wejdź na stronę www.develia.pl/polecaj i wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

W przypadku zakupu mieszkania przez poleconą przez Ciebie osobę skontaktu-

jemy się z Tobą w sprawie odbioru nagrody. Regulamin programu dostępny jest 

w Biurach Sprzedaży i na stronie www.

Program 
rekomendacji



Ekspres do kawy.
Krups lub DeLonghi
Nowoczesny ekspres pozwoli Ci co-

dziennie delektować się intensywnym 

smakiem i aromatem świeżo zmielonej 

kawy.

Oczyszczacz 
powietrza.
Rowenta
Zadbaj o jakość powietrza 

tam, gdzie masz na to realny 

wpływ – wybierz wysokiej 

jakości oczyszczacz Rowenta 

wyposażony w filtry wstępny, 

węglowy, Hepa i NanoCaptur.

Polecaj nas i zyskaj więcej.4
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Telewizor LED.
Samsung
Oglądaj filmy na wielkim 

ekranie nie wychodząc 

z domu i ciesz się kinową 

jakością wtedy, kiedy 

masz na to ochotę.

Odkurzacz 
automatyczny.
iRobot
Dopracowana technologia pozwoli 

Ci cieszyć się czystą podłogą bez 

najmniejszego wysiłku.
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Odkurzacz  3 w 1.
Philips
Połączenie bezprzewodowego 

odkurzacza, odkurzacza ręcznego 

i urządzenia do mycia na mokro 

sprawi, że w Twoim domu nie uchowa 

się żaden brud.

Żelazko systemowe.
Philips
Prasowanie jeszcze nigdy nie było tak 

proste - żelazko z generatorem pary 

to nowa jakość i nienaganny wygląd 

Twoich ubrań.
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Wolnoobrotowa 
wyciskarka do soków.
Kuvings lub Hurom 
Smaczne i pełne witamin soki na dobre 

zagoszczą w Twoim domu.

Aparat 
cyfrowy.
Sony
Z wysokiej klasy aparatem cyfrowym 

zachowasz ważne momenty na dłużej 

– w jakości, której nie powstydziłby się 

profesjonalista.
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