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Bir müslüman, Kabe’deki manevi çekim gücüne kendisini bırakıp, bu kalbin atar damarlarına 
yaklaştığında, tüm alemin sonsuzlukta yankılanan zikrini duyar adeta. Bu; kalple hissedilen bir 
buluşmadır. Varlık ile yokluğun, dünya ile ahiretin kesiştiği noktadır Kâbe. Kâbe’yi görmenin manevi 
lezzeti, bu ibadetin insanın içine verdiği kalbi huzur, bu dünyada yaşanabilecek en güzel anların 
başında gelir. İslamın kalbi olan Kâbe’yi ziyaret etmek, her müslümanın en büyük hayallerinden 
biridir. Ovivo sizi, bu hayalinizi gerçekleştirmeye davet ediyor.

KAİNATIN KALBİNE DAVETLİSİNİZ

UMRE SEYAHATİ
7 GECE 8 GÜN

Birlikte Kutsal Topraklara Gitme Fırsatı



UMRE SEYAHATİ

39.990 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel

3 Gece Medine
4 Gece Mekke
Şubat 2018’de
5 Yıldızlı Otellerde Konaklama
Açık Büfe Kahvaltı
Akşam Yemeği
Gidiş-Dönüş THY Ayrıcalığı ile



THAILAND-PATTAYA
 SEYAHATİ
6 GECE 7 GÜN

Egzotik Atmosferi ile Thailand Sizi Çağırıyor



Uzakdoğu’nun popüler tatil destinasyonlarından Thailand, sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekleyen
egzotik bir atmosfere sahip. 24 saat uyumayan şehir olarak bilinen Pattaya’da, zevkinize göre 
yapılabilecek alternatif aktiviteler bulmanız mümkün. Mercan Adası’na gidip tüm gün denizin,
kumun, güneşin tadını çıkarabilir, gece showlarını izleyebilir, Big Buddha heykelini ziyaret edebilir, 
Mı̇llı̇on Year Stone Park’a gidip fillerle gezinti yapıp, Tı̇msah Çı̇ftlı̇ği turuna katılabilirsiniz.

24 SAAT UYUMAYAN ŞEHRE GİDİYORUZ

23.990 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel

6 Gece 7 Gün
Ocak 2018’de
4 Yıldızlı Otellerde Konaklama
Açık Büfe Kahvaltı
Akşam Yemeği
Gidiş-Dönüş Qatar Havayolları Ayrıcalığı ile



Lviv Ukrayna’nın en kültürel şehri olmasıyla biliniyor. Sevimli meydanları, nefes almanız için dört 
bir yana uzanan parkları, hesaplı restoranları ile tüm yılın yorgunluğunuzu atacağınız bir şehir. 
Meydanları, parkları, kiliseleri, binaları, sokakları, yemekleri ve müzeleri ile mutlaka görülmesi gereken 
bir destinasyon. Şehirde gezerken hemen hemen he yerde Alman-Avusturya mimarisinin izlerini
görmek de mümkün.

BU RENKLİ DÜNYAYI BİRLİKTE KEŞFEDELİM

14.990 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel

3 Gece 4 Gün
Kasım 2017’de
4 Yıldızlı Otellerde Konaklama
Açık Büfe Kahvaltı
Akşam Yemeği

UKRAYNA-LVIV SEYAHATİ
3 GECE 4 GÜN

Şehir En Renkli Hali ile Sizi Bekliyor



Yılın yorgunluğunu üzerinizden atacağınız 5 günlük dinlenme fırsatı sizi bekliyor. Antalya, gezerek,
görerek bitiremeyeceğiniz doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra, Mavi Bayraklı plajlarıyla size en
güzel tatilinizi yaşatacak. Aktif bir tatil anlayışı olanlar için ise, Antalya’da yapılacak farklı aktiviteler de 
mevcut. Görülmeye değer köklü tarihe sahip antik kentleri ziyaret edebilir, serin sularda dalış yapabilir, 
Olympos’a teleferikle çıkabilir, yamaç paraşütü ve rafting deneyimi yaşayıp adrenalinizi arttırabilirsiniz.

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLER ŞEHRİ

19.990 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel

5 Gece 6 Gün
Haziran-Temmuz 2018’de (Bayram Tatili Hariç)
5 Yıldızlı Otellerde Konaklama
Herşey Dahil

ANTALYA SEYAHATİ
5 GECE 6 GÜN

Mavi ve Yeşil Arasında Yaşanacak Bir Tatil



BOSCH GBH 2-26 DARBELİ DELİCİ
Günlük Kullanım İçin Hızlı ve Çok Yönlü Yetenek

Kablo kırılmalarının önlenmesi için kablo kılıfı
Hem sağ hem sol dönüşte eşit güç için döndürülebilir fırça plakası
Kullanıcı ve makinenin korunması için aşırı yük debriyajı
Sıkışmış uçların çözülmesi için sağ / sol dönüş
Temiz ön delme için kademesiz devir sayısı ayarı
800 Watt’lık güçlü motor ve 2,7 Jul’luk darbe enerjisi sayesinde hızlı delme ve yüksek keskileme performansı ile eldeki işin 
hızla bitirilmesi
Üstün nitelikli parçalar sayesinde güvenilir, sağlam ve uzun ömürlü
Keskileme işleri için dönme stopu ile çok yönlü kullanım olanakları

Giriş Gücü
Darbe Enerjisi
Delme Çapı Beton, Kırıcı-Delici Uçları

: 800 W
: 2,7 J
: 4 - 26 mm

3.390 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel

IPHONE 7 - 32 GB

IPHONE 6S - 32 GB

21.990 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel

18.990 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel



BOSCH PSR 14,4 LİTYUM İYON ÇİFT AKÜLÜ DELME / VİDALAMA
Kolay ve Konforlu Kullanım

Maks. vida çapı
Ahşapta delme çapı
Çelikte delme çapı
Ağırlığı, akü ile birlikte

: 8 mm
: 30 mm
: 10 mm
: 1.14 kg

Kolay kullanılabilir ve kompakt boyutu ile son derece ergonomik
Entegre vites değiştirme düzenekli
Yenilikçi bir elektronik tork ön seçimi özelliği olan Bosch Power Control ile tüm uygulama alanları için optimum güç ayarı
2 vitesli ve yüksek performanslı bir planet şanzımanı
Her akü şarjında daha uzun çalışma süresi sağlayan akıllı Bosch Syneon Chip
Uzun kullanım ömrü
En iyi güç aktarımı
Düzenli çalışma

2.590 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel

Kolay kullanılabilir ve kompakt boyutu ile son derece ergonomik
Yenilikçi bir elektronik tork ön seçimi özelliği olan Bosch Power Control ile tüm uygulama alanları için optimum güç ayarı
Her akü şarjında daha uzun çalışma süresi sağlayan akıllı Bosch Syneon Chip
Uzun kullanım ömrü
En iyi güç aktarımı
Düzenli çalışma

BOSCH EASY DRILL 12V AKÜLÜ VİDALAMA
Günlük Kullanım İcin Uygun Ergonomik Tutuş

1.990 TL
Değerinde OVİVO ürünleri alanlara özel

Ağırlık
Hızı
Güç

: 0.9 kg
: 0-700 rpm
: 12 V



 KAMPANYA KOŞULLARI

• Kampanyamız 01 Ağustos - 20 Ekim 2017 tarihleri arasındaki alımlar için geçerlidir.

• Kampanya alımlarında Ovivo Electric 2017-1 Fiyat listesi geçerli olup, siparişler Ovivo Electric bayiileri üzerinden
  verilecektir.

• Kampanya süresince verilen siparişlerin bedeli KDV hariç net ciro üzerinden hesaplanacaktır.

• Bu kampanya Ovivo Anahtar ürün grubunda geçerli olacaktır. Aydınlatma ürünleri kampanya dışındadır.

• Kampanyamız hediye stokları ve seyahat adetleri ile sınırlı olup, yukarıda belirtilen tarihlerden önce bitirme hakkı
  Ovivo Electric’e aittir.

• Kampanyamız Ovivo Electric’in başka kampanyaları ile birleştirilemez.

• Bu kampanyada sadece Ovivo Electric üzerinden yapılan alımlar geçerilidir.

• Promosyon olarak verilen seyahatlere katılım, kampanya bitimini takiben cari hesapların kapatılmasından sonra
  oluşturulacak liste ile yapılır. 

• Yurtdışı seyahatlerinde ilgili konsolosluklarda yaşanabilecek sorunlardan, vize alınamamasından ya da vizenin geç
  alınmasından kesinlikle Ovivo Electric sorumlu değildir.

• Seyahate katılacak çocuklarda otel ve uçaklar için ekstra bedel talep edilebilir. Çocuklar ve diğer tüm detaylar için
  ilgili otel ve havayolları kuralları geçerlidir.

• Yurtdışı seyahat seçenekleri İstanbul hareketlidir.

• Tüm görseller temsilidir, el aletleri için model, seyahatler için ise otel isimleri yazılı bildirimler baz alınır.

• Kampanya bitiminde ilgili model kaldırılmış ise muadili ürün verilecektir.

• Promosyon ürünlerinde teslimattan sonra doğabilecek teknik sorunlardan Ovivo Electric sorumlu değildir. Sorumluluk
  üretici firma ve servislerine aittir. Bu durum ile ilgili başvurular üretici firma ve servislerine yapılacaktır.

• Kampanyalardaki hediyelerden faydalanabilmek için kampanya karşılığı girilen siparişlerin sevk edilmiş, cari
  hesapların kapatılmış olması gerekmektedir.

• Kampanya sipariş tutarının %10’u Sigorta Kutusu ürün gamından oluşabilir.

• Ayrıntılı bilgi için Ovivo Electric Müşteri Hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz. ( 0 212 682 21 06 )
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