Zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z treścią ustawyo ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. , nr 133, poz. 883). Oświadczam, ˝że zapoznałem/am się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

podpis
							

___________________________________________________________

Wybieram nagrodę/y_ ________________________________________________________________________

Nazwa i adres punktu sprzedaży w którym się Pan/Pani zaopatruje_ ___________________________________

Miasto___________________Telefon_____________e-mail__________________________________________

nazwa Firmy__________________________Ulica__________Nr_____kod._ ____________________________

Imię ___________________________Nazwisko____________________________________________________

1 etykieta z grzejnika design - klasy premium:

Instalując
grzejniki
karta
rejestracyjna
Ñ wytnij
i wyślij

Planar (Design/Flatfront), Planar Style(Design Style),
Vertex Plan (Vertical Plan) i Vertex Style ( Vertical Deco) - 2 punkty

1 etykieta z pozostałych modeli - 1 punkt

wygrywasz
narzędzia

DOLMAR
Maktec

Caradon Polska
30-198 Kraków
ul. Zakliki
z Mydlnik 16
tel.(12)6575407
www.stelrad.pl

Przykładowa etykieta:
(rzeczywisty wymiar
etykiety: 297mm x 210 mm)

Zasady konkursu:

W Konkursie dla Instalatorów Stelrad 2020 mogą brać udział wyłącznie instalatorzy zajmujący się bezpośrednim montażem grzejników i którzy zarejestrowani są do Klubu VIP Instalatorów
Stelrad. Osoby fizyczne i prawne, które biorą udział w „Sprzedaży Premiowej Stelrad 2020” nie mogą uczestniczyć w Konkursie dla Instalatorów Stelrad 2020. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie
do Organizatora wypełnionej Karty Rejestracyjnej . W Konkursie nie mogą brać udziału bezpośredni odbiorcy Caradon Polska oraz ich pracownicy i rodziny. Konkurs trwa do 30.11.2020 roku –ostateczny termin wysyłania etykiet (decyduje data stempla pocztowego). Etykiety z grzejników muszą zawierać czytelne kody kreskowe. Wzór etykiety pokazany jest na niniejszej ulotce i tylko takie etykiety będą akceptowane (nalepka
z kodem kreskowym grzejnika nie jest uznawana jako etykieta konkursowa). Wybrane przez uczestnika nagrody będą do odbioru w terminie do 90 dni od daty otrzymania etykiet u dystrybutorów regionalnych lub
u organizatora konkursu. Nagrodami w konkursie są narzędzia firmy Rems, elektronarzędzia firmy Makita,
Maktec, Dolmar oraz inne nagrody rzeczowe, których poglądowe zdjęcia są pokazane w ulotce (zdjęcia przedstawiają jedynie typ nagrody a nie dokładny model). Nagrody główne –weekend dla dwóch osób (190 punktów) odbędą się w terminach między 01.03-30.06.2021 roku. Nagrody w Konkursie są opodatkowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody w konkursie na inną, o tej
samej wartości, jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora któraś z rzeczy będzie niedostępna. Szczegółowy regulamin, informacje i opisy nagród są do wglądu u organizatora Konkursu lub w Internecie na stronie
www.stelrad.pl Organizatorem Konkursu jest firma Caradon Polska Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Regulamin: Aby wziąć udział w konkursie zarejestruj się do Klubu VIP i wyślij kartę rejestracyjną - wypełnioną czytelnie. Zbieraj etykiety z zainstalowanych grzejników. Przykłady etykiet są pokazane na ulotce informacyjnej
i tylko etykiety wg takiego wzoru zaliczane są do punktacji. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów (minimum
30) wyślij etykiety do organizatora, a otrzymasz wybraną nagrodę/y. Na ulotce pokazane są dostępne nagrody wraz
z ilością punktów, które należ˝y zebrać, aby je otrzymać.
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Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Maktec

Elektryczna kosiarka do trawy ELM3311

pkt.

Kamera samochodowa XBLITZ

70
Myjka wysokociśnieniowa Makita HW102

pkt.

Rems P nożyce do rur max 42 mm
z szybkim powrotem

60
Szlifierka kątowa Maktec MR9502R

Softshell

Rems Cu-Inox obcinak 3-35 mm z gratownikiem

głośnik JBL Go2 3 W

ubranie robocze

30

190
Rems ręczna pompa kontrolna z manometrem

pkt.

Weekend nad polskim morzem
lub w górach

Trymer Braun

Odkurzacz Amica

Rems zestaw kluczy
typ S 1”, 1 1/2” +W240

myjka do szyb Karcher

Alkomat

żelazko Tefal

mop obrotowy Vieleda

patelnia Tefal Duetto 28 cm

kamizelka polarowa

klucz szczypcowy 240 mm

