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5 LAT – OKAZJA DO !WI"TOWANIA 

Z okazji naszych okr#g$ych urodzin chcieliby%my podzi&kowa' wszystkim, którzy s# z nami i obserwuj# nasz rozwój od 
roku 2006. Spe$nili%my nasze marzenie o rodzimym zegarku mechanicznym, pomimo (e jeszcze kilka lat wcze%niej 
nikomu w kraju nie przysz$oby na my%l, (e ich czas mo(e odmierza' polski zegarek.  

Projektuj#c pierwsze modele zegarków nie przewidywali%my, (e w ci#gu nadchodz#cych 5 lat uda nam si& osi#gn#' a( 
tak wiele. Wyprodukowali%my niemal 350 zegarków, w tym 19 ró(nych modeli. Powsta$y 4 kolekcje tematyczne, 
zastosowali%my 6 werków mechanicznych i wspó$pracujemy z 6 salonami partnerskimi. O dziesi#tkach publikacji w 
kraju i za granic# nie wspominaj#c. Liczby mówi# same za siebie. To ogromny sukces, na który pracujemy ka(dego 
dnia. Sukces, który jest mo(liwy dzi&ki ogromnemu zaanga(owaniu zegarmistrzów, jak i specjalistów salonów 
partnerskich zajmuj#cych si& profesjonaln# dystrybucj# i serwisem naszych zegarków. 
 

SPECJALNA OFERTA 
Urodziny to okazja do %wi&towania nie tylko dla nas. Z tego powodu przygotowali%my jubileuszow# ofert& 
(http://urodziny.polpora.com) dla naszych sta$ych i nowych klientów. W sumie 11 wyj#tkowych zegarków POLPORA. 

Po pierwsze zaprojektowali%my pojedynczy model unikatowy Fortepian z linii Horologium Grunbergensis, który 
nazwali%my "Mechaniczna Pomara#cza". Mo(na go naby' w cenie 5555,- PLN (http://pomarancza.polpora.com). 

Ponadto pierwsze 10 osób, które zamówi jeden z aktualnie dost&pnych zegarków: DUET, AER DUO, BELWEDER lub 
WAWEL, otrzyma od nas urodzinowy upust w wysoko%ci 50%. 
 

WARUNKI ZAKUPU 
Oferta obejmuje wy$#cznie wy(ej wymienione zegarki, zamówione poprzez urodzinow# stron& internetow#. Decyduje 
kolejno%' zg$osze". W tre%ci maila nale(y poda' nazw& modelu zegarka. Po otrzymaniu wiadomo%ci prze%lemy wi#(#ce 
potwierdzenie z$o(enia zamówienia z podanym terminem realizacji. Ka(dy zainteresowany mo(e naby' tylko jeden 
zegarek, w zale(no%ci od dost&pno%ci. Obowi#zuj# standardowe warunki gwarancji i serwisowania. Salony partnerskie 
nie s# uprawnione do udzielania upustów urodzinowych. 


