Objevte 3D svět Thomsit!
Kupujte samonivelační vyrovnávací podlahové
hmoty Thomsit DA, DD, DX, DH MAXI, AS1 Rapid,
AS2, DG, FA 97, XXL XPRESS, RS 88 a získejte
navíc:

3D LCD TV Sony KDL46EX720
Full HD 3D LCD TV, 117cm (46"), internet, Skype™, + 3D brýle

při odběru 22 palet/ kamión *

Mobil Nokia C5-03

TFT LCD 3,2'', 360 x 640, microUSB, Bluetooth,
Wi-Fi, 40 MB/128 MB RAM, microSDHC, Symbian, 5Mpx

nebo GPS navigace TomTom

TomTom XL 2 IQR Europe Traffic + 2letá mapová aktualizace,
4,3" displej

při odběru 3 palet ***

Notebook Lenovo G560

15,6", HD+LED, 16:9, HDD 500GB,
RAM 3G DDRIII, integrovaná web kamera,
DVD+RW, Windows 7 Premium

Podmínkou je koupě originálně zabalených palet (42 ks/pal.) výše uvedených samonivelačních vyrovnávacích podlahových hmot Thomsit v době trvání akce.
* V celkovém zakoupeném množství může být pouze max. 8 palet Thomsit DA.** V celkovém zakoupeném množství mohou být pouze max. 3 palety Thomsit DA.*** Neplatí pro Thomsit DA.

Akce trvá od 14. 3. - 16. 5. 2011 nebo do vyprodání zásob.
www.thomsit.cz

při odběru 6 palet **

PRAVIDLA PRODEJNÍ AKCE

✂

Při koupi uvedeného zboží vyplňte u svého prodejce Registrační kartu, kterou naleznete v dolní části tohoto
letáku. Prodejce Vám zaznamená počet odebraných palet. Splňujete-li kritéria pro získání některé z odměn,
odevzdejte Registrační kartu u svého prodejce a odměnu Vám zašleme na Vámi uvedenou adresu. V případě,
že jste neodebrali stanovené množství, nechte si potvrdit počet odebraných palet do Registrační karty, kterou
pečlivě uschovejte a předložte při dalším nákupu. Poté postupujte stejným způsobem, viz výše uvedeno.
Z této prodejní akce jsou vyloučeni zaměstnanci Henkel ČR, spol s.r.o., Alive, s.r.o. a prodejci Thomsit účastnící se této
akce. Vyhlašovatel, Henkel ČR, spol s r.o. si vyhrazuje právo změnit typ elektroniky. Nároky na odměny vyplývající
z této akce lze uplatnit nejpozději do 31.5.2010. Rozhodující je v tomto případě otisk poštovního razítka.
Úplné znění pravidel prodejní akce je k nahlédnutí u prodejce, popřípadě na www.thomsit.cz.
Autorizovaný prodejce Thomsit:

Registrační
karta
(slouží k uplatnění pouze 1 ks odměny)
Vyplň te h ů l kov ý m p í s m e m ! V p ř í p a d ě n e úplného nebo nečitelného vyplnění je tento doklad neplatný.
Jméno a příjmení: .................................................................................................................................... z firmy: .................................................................................................................
IČO: ............................................................................................. www: . ...........................................................................................................................................................................................
Tel:.............................................................................. Mob: ................................................................................ E-mail: ...............................................................................................................
Adresa firmy vč PSČ: .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum

DA

DD

DX

Zboží (počet palet)
DH MAXI AS1
AS2

DG

FA 97 XXL XPRESS RS 88

Počet palet celkem

Podpis prodejce

Svým podpisem potvrzuji nárok na:
1x 3D LCD TV Sony KDL46EX720

1x Notebook Lenovo G560

1x Mobil Nokia C5-03

1x GPS navigace TomTom

Adresa pro zaslání výhry: ..............................................................................................................................................................................
Datum, podpis*: . .........................................................................................................................................................................................
Požadavek ověřil a schválil za prodejce Thomsit:
Jméno: . ....................................................................................................................... Datum, podpis: .......................................................
Vyplněnou registrační kartu zašlete doporučeně poštou na adresu:
ALIVE, s.r.o., Kralupská 39, 161 00 Praha 6, na obálku uveďte heslo: „Soutěž Thomsit“
*Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Henkel ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, Praha 7, PSČ 170 00,
IČ 15889858, zapsané u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn. 2607, pro účely nabízení dalších produktů a služeb, včetně nabízení v elektronické podobě,
a to až do výslovného písemného odvolání mého souhlasu. Potvrzuji rovněž, že jsem informován/a o tom, že pokud o to požádám, mám právo přístupu ke
svým údajům a na případnou opravu těchto údajů. Souhlasím rovněž s tím, že tyto údaje mohou být předány třetí osobě ke zpracování.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
e-mail: info@thomsit.cz

