Podrobné pravidlá Grundfos Premium Jesennej kampane 2020:

•

Kampaň začína od 1. 10. 2020 a potrvá do 10. 12. 2020 alebo do vyčerpania zásob jednotlivých
darčekov.

•

Čerpadlá zahrnuté do kampane sú: ALPHA1 L (aj v prevedení DouPack), ALPHA2, ALPHA3 a Comfort.

•

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

•

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

•

Súťaž prebieha iba u našich zmluvných partnerov v ČR a SR.

•

Elektrickú kolobežku Xiaomi Mi Electric Scooter Essential získa ten inštalatér, ktorý zakúpi
ľubovoľný počet a typ čerpadiel ALPHA1 L (aj v prevedení DuoPack), ALPHA2, ALPHA3 alebo
Comfort v minimálnej hodnote 2.800 € bez DPH na jednej faktúre/doklade u niektorého z našich
zmluvných partnerov v období od 1. 10. 2020 do 10. 12. 2020 alebo do vyčerpania zásob daného
darčeka v akcii a vyplní požadované údaje na www.grundfospremium.sk (firma, IČO, adresa, dátum
nákupu, veľkoobchod, u ktorého boli čerpadlá nakúpené, počty a typy nakúpených čerpadiel a číslo
nákupného dokladu).

•

Každé zaregistrované IČO na www.grundfospremium.sk v akcii „Kolobežka Xiaomi“ dostane zdarma
1 ks kolobežky Xiaomi.

•

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

•

Vyhrievanou hybridnou bundu Milwaukee s príslušenstvom - batériou a nabíjačkou získa ten
inštalatér, ktorý zakúpi ľubovoľný počet a typ čerpadiel ALPHA1 L (aj v prevedení DuoPack), ALPHA2,
ALPHA3 a Comfort v minimálnej hodnote 1.500 € bez DPH na jednej faktúre/doklade u niektorého
z našich zmluvných partnerov v období od 1. 10. 2020 do 10. 12. 2020 alebo do vyčerpania zásob
daného darčeka v akcii a vyplní požadované údaje na www.grundfospremium.sk (firma, IČ, adresa,
dátum nákupu, veľkoobchod, u ktorého boli čerpadlá nakúpené, počty a typy nakúpených čerpadiel
a číslo nákupného dokladu).

•

Každé zaregistrované IČO na www.grundfospremium.sk v akcii „Bunda Milwaukee“ dostane 1 ks
bundy Milwaukee.

•

Akcia bunda Milwaukee sa nedá využiť opakovane. Na www.grundfospremium.sk je vidieť aktuálny
zostatok jednotlivých darčekov k rozdaniu.

•

Každé zaregistrované IČO má nárok pri splnení daných podmienok získať, kolobežku Xiaomi, aj
bundu Milwaukee.

•

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

•

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

