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Det märkliga kuvertet
 

För en tid sedan fick vi ett kuvert som vållat
oss huvudbry. Kuvertet innehöll 1000 kr som
vi inte riktigt vet hur vi ska hantera.

Det innehöll ett brev också som handlade om
klottrarens dåliga samvete.

Men vad tusan ska vi göra med pengarna?

Du där med dåligt samvete i Alvesta!
 

Vi kan inte ta emot dina pengar, men vi tänker så här:
 

Det glädjer oss att du ångrade ditt missdåd. Dina pengar vill vi ge till någon som råkat ut för
klotter och behöver få det sanerat.

Och inte nog med det. Ditt brev gjorde vår VD så varm om hjärtat att han matchar din gärning
med ytterligare 9 000 kr.

Detta innebär att 10 stycken olyckliga som råkat ut för klotter får vardera 1000 kr i avdrag på
sin kostnad för klottersanering. På så vis kan vi lätta ditt samvete en aning och samtidigt
hjälps vi åt att göra närmiljön lite finare.

Vill du bli en av de 10 som får 1 000 kr i avdrag på din klottersanering? 

Allt du behöver göra är att ringa oss och säga, "Jag vill beställa klottersanering och få 1 000 kr i
avdrag på grund av klottrarens dåliga samvete".
 

Ring oss nu på 020-36 40 40!
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Vem är du som har dåligt samvete? Vi är nyfikna!

Hjälp oss att sprida frågan från vår Facebook.  Snälla gå in och dela inlägget så att vi kan få ett
svar. Du hjälper samtidigt någon att få billigare klottersanering, så du gör en god gärning ur
många olika aspekter.

Bästa hälsningar från det nyfikna teamet på Klotterkonsulten AKS

 

Följ oss  
 

Klotterkonsulten Anti Klotter System | Vinstavägen 21, 163 54 Spånga, Sweden
 

020-364040  |  info@klotterkonsulten.se

Om du inte önskar få nyhetsbrev i framtiden och vill avregistrera dig, klicka här.
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