Podrobné pravidlá akcie laserový digitálny dĺžkomer Bosch PLR 30 C:
•

Akcia začína od 5.2.2018 a potrvá do 28.2.2018 alebo do vyčerpania zásob darčekov

•

Do akcie sú zahrnuté všetky čerpadlá značky Grundfos s výnimkou náhradných dielov

•

Registrácia do kampane pre ČR prebieha na adrese www.grundfospremium.cz a pre SK na
www.grundfospremium.sk

•

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická i právnická osoba podnikajúca v ČR a SK, ktorá vykonáva, na
základe živnostenského registra, inštalatérsku činnosť (ďalej jen „inštalatér”)

•

Súťaž prebieha iba u našich zmluvných partnerov v ČR a SK

•

Laserový digitálny dĺžkomer Bosch PLR 30 C získa ten inštalatér, ktorý zakúpi ľubovoľný počet
a akýkoľvek typ čerpadiel značky Grundfos v celkovej hodnote min. 395 € bez DPH na jednej
faktúre/doklade u niektorého z našich zmluvných partnerov v období od 5.2.2018 do 28.2.2018
alebo do vyčerpania zásob daného darčeku v akcii a vyplní požadované údaje na
www.grundfospremium.sk, v tvare firma, IČO, adresa, dátum nákupu, veľkoobchod u ktorého boli
čerpadlá nakúpené, číslo nákupného dokladu

•

Pre každé zaregistrované IČO na www.grundfospremium.sk v akcii laserový digitálny dĺžkomer
Bosch PLR 30 C je možný nákup v min. hodnote 790 € bez DPH s nárokom na 2 kusy laserového
digitálneho dĺžkomeru Bosch PLR 30 C

•

Akcia sa dá využiť opakovane. Na www.grundfospremium.sk je vždy vidieť aktuálny zostatok
jednotlivých darčekov k rozdaniu

•

Registrácia a vyplnenie požadovaných údajov podlieha schváleniu spoločnosti Grundfos Sales
Czechia and Slovakia s.r.o., čím sa rozumie kontrola údajov zadaných inštalatérom

•

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. org. zložka si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zmeniť
alebo ukončiť.

•

Účasťou v akcii a vyplnením požadovaných údajov súhlasí účastník (v zmysle zákona č. 428/2002
Zb.) so spracovaním svojich osobných údajov spoločností Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
org. zložka pre účely tejto akcie vrátane zasielaním vybraného darčekov zdarma a štatistického
vyhodnotenia zadaných informácií na www.grundfospremium.sk ďalej pre účely zasielania
obchodných ponúk v zmysle zákona 147/2001 Zb. Účastník tiež súhlasí so zasielaním noviniek a
obchodných oznámení na e-mail adresu uvedenú pri registrácii a to až do doby písomného
odvolania tohoto súhlasu.

