
 

 

Új Partner Programunkkal szeretnénk kedveskedni hűséges ügyfeleinknek. Az 
egész éves fárasztó munka gyümölcseként egy garantált ajándékot, egy 
horvátországi nyaralást adunk vásárlóinknak, mely részleteiről a cikkben 
találhat további információkat. 

 

A ProGuard Europe Kft biztonságtechnikai web áruházában 78 gyártó termékei közül 
válogathatnak. Viszonteladók, Telepítők, Végfelhasználók részére megkötés nélkül indítottuk 
Partner Programunkat. Így azok a regisztrált vásárlóink, akik 2015. szeptember 1. és 2016. 
március 31. közötti időszakban (7 hónap alatt) legalább nettó 3.500.000 Ft értékben 
vásárolnak web áruházunkban, garantált horvátországi nyaralást kapnak ajándékba! Nem 
tévedés! Nem egy nyaralást fogunk kisorsolni a résztvevők között!  
HA EGÉSZ ÉVBEN VELÜNK DOLGOZOL, AKKOR NYARALNI IS M I VISZÜNK!  
 

 

 

Nem kell mást tenned csupán: 
� regisztrálsz a web áruházban a www.proguard-shop.hu oldalon 
� 7 hónap alatt összesen legalább nettó 3.500.000 Ft értékben vásárolsz a 78 gyártó 

termékei közül 
� és Tiéd a nyaralás! 

 
� 5 nap, 4 éjszaka, 2 fő részére lakosztályban történő elhelyezéssel, reggelivel 

 
 

ProGuard Shop - Partner Program 
Ha egész évben velünk dolgozol, akkor nyaralni is mi viszünk! 



 
 
 

Helyszín: Hotel Prišćapac Resort and Apartments
 
Csodálatos fekvésű, 50 szobás apartman szálloda 
közvetlenül a tengerparton 2 étteremmel, saját 
búvárbázissal, saját félszigettel és stranddal. 
Ideális nyaralóhely családoknak, nászutasoknak, 
könnyűbúvároknak és mindazoknak, akik nagyra 
értékelik a kristálytiszta tengert, az ízletes horvát 
konyhát, a híres dalmát borokat, a nyugalmat
csendet és a szép kilátást. 
A foglalástól egészen az elutazásig magyarul (is) 
beszélő személyzet gondoskodik kényelméről.
 
  
Általános környezet: Korčula csodálatos szigetét gazdag, buja növényzet borítja, és kristálytiszta 
tenger öleli körül. A víz hőmérséklete áprilistól novemberig alkal
kellemes, pihentető nyaralást kínálva az érintetlen környezetben, valódi mediterrán vidéken, távol a 
városok zajától. Korčula déli vidéke kivételesen gazdag fenyvesekben és más mediterrán 
örökzöldekben. 
  
Hotel Prišćapac Resort & Apartments
helyezkednek el; egy-egy épületben 4
vagy minibart kínáló lakosztály várja Vendégeinket. Mindegyik szoba tengeri tájolású és 
balkon csatlakozik hozzájuk. 
  
Gyerekbarát szálloda: csendes, nyugalmas, távol a forgatagtól, közvetlen strandkapcsolattal, saját 
félsziget öbleiben saját strand (megkönnyíti a gyermekek felügyeletét), gyerek animációt biztosítunk, 
kiemelt lehetőségek: mini játszótér, v
Ezen kívül kiemelt kedvezményeket biztosítunk gyermekkel érkező családok számára. Éttermünk 
kínálatában is szerepel kedvezményes árú gyerekmenü.
 
Szálloda sportkínálata: mini golf, bocsa, ping
valamint jet ski, vízi fánk/banán bérlése, a strandon na
 
Prišćapac Diving Center: parti és hajós merülésekkel, bérelhető felszerelésekkel áll vendégeink 
rendelkezésre. Tanfolyamok kezdőtől egészen a profi szintig magyar, angol, német, horvát, cseh, 
szlovák nyelveken. 
 

 
  

ćapac Resort and Apartments 

sodálatos fekvésű, 50 szobás apartman szálloda 
közvetlenül a tengerparton 2 étteremmel, saját 

félszigettel és stranddal. 
Ideális nyaralóhely családoknak, nászutasoknak, 
könnyűbúvároknak és mindazoknak, akik nagyra 
értékelik a kristálytiszta tengert, az ízletes horvát 
konyhát, a híres dalmát borokat, a nyugalmat, a 

alástól egészen az elutazásig magyarul (is) 
élyzet gondoskodik kényelméről. 

: Korčula csodálatos szigetét gazdag, buja növényzet borítja, és kristálytiszta 
tenger öleli körül. A víz hőmérséklete áprilistól novemberig alkalmas fürdőzésre, a látogatóknak 
kellemes, pihentető nyaralást kínálva az érintetlen környezetben, valódi mediterrán vidéken, távol a 
városok zajától. Korčula déli vidéke kivételesen gazdag fenyvesekben és más mediterrán 

rt & Apartments: a szobák lépcsőzetes kialakítású területen 9 épületben 
egy épületben 4–6 külön bejáratú mini konyhával felszerelt tágas apartman, 

vagy minibart kínáló lakosztály várja Vendégeinket. Mindegyik szoba tengeri tájolású és 

: csendes, nyugalmas, távol a forgatagtól, közvetlen strandkapcsolattal, saját 
félsziget öbleiben saját strand (megkönnyíti a gyermekek felügyeletét), gyerek animációt biztosítunk, 

lehetőségek: mini játszótér, valamint gyerekpancsoló medence. 
Ezen kívül kiemelt kedvezményeket biztosítunk gyermekkel érkező családok számára. Éttermünk 

el kedvezményes árú gyerekmenü. 

: mini golf, bocsa, ping-pong, biliárd, kerti sakk, horgászat, csónak, kajak, 
valamint jet ski, vízi fánk/banán bérlése, a strandon napozó ágy, napernyő biztosított.

: parti és hajós merülésekkel, bérelhető felszerelésekkel áll vendégeink 
olyamok kezdőtől egészen a profi szintig magyar, angol, német, horvát, cseh, 

  
 

: Korčula csodálatos szigetét gazdag, buja növényzet borítja, és kristálytiszta 
mas fürdőzésre, a látogatóknak 

kellemes, pihentető nyaralást kínálva az érintetlen környezetben, valódi mediterrán vidéken, távol a 
városok zajától. Korčula déli vidéke kivételesen gazdag fenyvesekben és más mediterrán 

lépcsőzetes kialakítású területen 9 épületben 
6 külön bejáratú mini konyhával felszerelt tágas apartman, 

vagy minibart kínáló lakosztály várja Vendégeinket. Mindegyik szoba tengeri tájolású és terasz, vagy 

: csendes, nyugalmas, távol a forgatagtól, közvetlen strandkapcsolattal, saját 
félsziget öbleiben saját strand (megkönnyíti a gyermekek felügyeletét), gyerek animációt biztosítunk, 

Ezen kívül kiemelt kedvezményeket biztosítunk gyermekkel érkező családok számára. Éttermünk 

sakk, horgászat, csónak, kajak, 
pozó ágy, napernyő biztosított. 

: parti és hajós merülésekkel, bérelhető felszerelésekkel áll vendégeink 
olyamok kezdőtől egészen a profi szintig magyar, angol, német, horvát, cseh, 

 



 

 

Hűségpontrendszer 

Telepítők részére a hűségpontrendszer továbbra is él. Az aktuális árakért jelentkezzen be a 
fiókjával és kérje kollégáinkat, hogy regisztrációt követően a Telepítői csoportba helyezzék 
át. 
 

 
 

További információk az info@proguard-europe.com mail címen, vagy bármelyik 
elérhetőségeink egyikén. 


