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Akció érvényessége: 2019. október 11-től 2019. december 20-ig.

Meghívhatom Önt 
egy teljes jakuzziélményre?

3 113 000 Ft 
2 450 000 Ft 
helyett:

Bermuda 
5 személyes masszázsmedence
Bermuda masszázsmedence: 
Thermotető barna színben:
DeLuxe Thermowood burkolat:
DeLuxe 16 LED-es világítás:
Induló vízkezelő csomag:
Szállítás:
Beüzemelés:

Összesen:

2.550.000 Ft
145.000 Ft

75.000 Ft
165.000 Ft

38.000 Ft
70.000 Ft
70.000 Ft

Válassza 2019-ben a Bermuda masszázsmedencét és  
6 extrára a vendégünk lesz. (az akció ideje alatt 663.000 Ft 
összértékű ajándékot kap)



Férőhelyek
Méret
Fúvókaszám
Masszázspumpák száma
+1 db keringető szivattyú
Színterápia
Ózonfertőtlenítés
Tartószerkezet
"4 évszak" hőszigetelés
Thermowood fa oldalburkolat
Fejpárna
Vízcsobogó
Fagyásvédelem
Áramigény
Szűrőméret
Űrtartalom
Tömeg

2 fekvő és 3 ülőhely
228 x 228 x 90 cm

49 db rozsdamentes acél
2 db

110 W
igen
igen
fém
igen

DeLuxe 
3 db
igen
igen

1x25A - 230V / 3x16A - 400V 
3,7 m2

1600 L
300 kg

Felszereltség

Galvanizált fém
tartószerkezet

Ózon automata 
vízfertőtlenítő

4 évszak 
hőszigetelés

2év
GARANCIA

2 év garancia a 
csővezetékre

és az elektronikus  
alkatrészekre

10év
GARANCIA

10 év garancia
a vázszerkezetre

Thermowood fa 
oldalburkolat

3 113 000 Ft 
2 450 000 Ft 
helyett:

5év
GARANCIA

5 év garancia 
a medencehéjra

A 2 fekvőhely és 3 ülőhely  
megoszthatóvá teszi a  
legszebb pillanatokat is

Egyedülálló:
az alapfelszereltség része 

a faburkolat, a fémváz, az 

extra hőszigetelés és 

a gazdag  

színválaszték.

summer saphir

cameo

sierra

stearling silver

pearl shadow

tuscan sun

snow white

Bermuda 



Jöjjön el 
bemutatótermünkbe
és próbálja ki 
masszázsmedencéinket.

1149 Budapest, 
Mogyoródi út 32.

Vannak az életben  
felbecsülhetetlen pillanatok...

”Amikor mi és a barátaink a  
jakuzzinkból nézzük a meccset.

”

Ezért adjuk  
őket ajándékba

”Amikor a medence masszírozó  

vízsugarára végre ellazulunk és  

pezsgővel koccintunk a párunkkal.

Ezekre a pillanatokra nem lehet 
árcédulát ragasztani, ezért nem 
is fogunk – tudjuk, hogy amikor 
jacuzzit választ, akkor ehhez ha-
sonló élményekre gondol.

Ezért az árat egy hatalmas, több 
mint fél millió forintos akcióval 
leegyszerűsítjük, hogy a döntése 
minél könnyebb legyen. A Ber-
muda 5 személyes masszázs-
medencéért 2019-ban csak az 
alapfelszereltségért kell fizetni, 
de a 6 ajándék miatt a teljes 
jakuzziélményt megkapja.

”Amikor a gyermekünk lubickol a  medencében és tudjuk, hogy most  tényleg felhőtlenül boldog.

6 db 

nagy értékű

Ajándék!

663.000Ft

összértékben



1149 Budapest, 
Mogyoródi út 32.

www.vitalspa.hu

Álmodjon otthonra egy Bermuda masszázs-
medencét, hogy az alábbi  
663.000 Ft-os ajándékcsomagot megkapja

Jöjjön el bemutatótermünkbe
és próbálja ki masszázsmedencéinket.

Thermotető barna színben (ajándék 145.000 Ft értékben)  
Mindig „belecsobbanásra kész” hőfokon tartja a jakuzzi 
vizét, és véd a szennyeződésektől.

DeLuxe Thermowood oldalburkolat  (ajándék 75.000 Ft értékben)  
Prémium kinézetű valódi fából készült burkolat,  
hogy a masszázsmedence otthona dísze legyen.

DeLuxe 16 LED-es színterápia (ajándék 165.000 Ft értékben)  
A legnagyobb jakuzziélményt keresők közkedvelt választása a 
LED hangulatvilágítás. Bekapcsoláskor minden vendég lélegzete 
eláll és lefotózzák a teljes pompájában ragyogó medencét.

Induló vízkezelő csomag (ajándék 38.000 Ft értékben) 
Így a víz selymesen lágy és tiszta marad. Élvezze a 
masszázsmedencéjét, amíg a vízkezelő csomag dolgozik 
a fenntartáson.

Szállítás (ajándék 70.000 Ft értékben)  
Bárhol van az országban, a medencéjét nem csak leszállítjuk, 
hanem ezért az árért be is visszük az otthonába.

Beüzemelés (ajándék 70.000 Ft értékben)  
A masszázsmedencét nemcsak garanciával beszereljük, 
hanem a vizet tökéletesen beállítjuk, így Önnek egyetlen 
feladata marad: keresni egy törölközőt.

3 113 000 Ft 
2 450 000 Ft 
helyett:

Bermuda 
5 személyes masszázsmedence
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