
www.ceresit.cz
Akce trvá od  27.8. do 12.10.2018

* Podmínkou je koupě kompletních palet (24 ks/pal.) pastovitých probarvených omítek a fasádních 
nátěrů Ceresit v době trvání akce. Bližší informace naleznete na zadní straně tohoto letáku.

při odběru 1 ks paletY 
poukázka sodeXo dárkový pass v hodnotě 1000,- kč

při odběru 2 ks palet 
poukázka sodeXo dárkový pass v hodnotě 3000,- kč 

Nebo saMsuNG Galaxy J3 (2017) černý  
Nebo leNoVo tab 3 10 16Gb černý

při odběru 5 ks palet 
apple iphone 6 32Gb space grey Nebo apple ipad Wi-Fi 
32Gb (2018) space grey Nebo saMsuNG ue40Nu7192 

černý Nebo leNoVo ideapad 320-15iap černý, 15,6“ 
+ Windows 10 Home Nebo soNY playstation 4 sliM 

500Gb černý + hra Fortnite

při odběru 10 ks palet 
apple iphone 7 32Gb černý Nebo saMsuNG Galaxy s8 
64Gb černý Nebo saMsuNG ue55Nu7172 černý Nebo 
dell Vostro 15 3000 černý, 15,6“  + Windows 10 Home

Kupte si jakékoliv pastovité omítky a fasádní 
nátěry Ceresit a získejte značkovou elektroniku!

Akce se vztahuje na tyto produkty: 
- 25kg Pastovité omítky Ceresit CT60, CT63, CT64, CT72, CT73, CT74, CT75, CT174, CT175, CT79
- 25kg Mozaikové omítky Ceresit CT77
- 15l Fasádní nátěry Ceresit CT42, CT44, CT48, CT49, CT54



HeNkel Čr, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 101
e-mail: info@ceresit.cz, www.ceresit.cz

RegistRační kaRta

prodejce stavební chemie Ceresit:
✂ 

PRaViDLa PRODeJní akCe
Při koupi uvedeného zboží vyplňte u svého prodejce úplně a čitelně Registrační kartu, kterou najdete v dolní části tohoto letáku. Prodejce Vám 
zaznamená počet odebraných palet. Pokud splňujete kriteria pro získání některé z odměn, odešlete originál Registrační karty doporučeně 
poštou na adresu: Alive, s.r.o., Kralupská 39, 161 00, Praha 6, k rukám paní Mileny Burešové a obálku označte heslem “CERESIT akce”. 
Odměna bude odeslána do maximálně 5 týdnů po obdržení a potvrzení Registrační karty. Z této prodejní akce jsou vyloučeni zaměstnanci 
Henkel ČR, spol. s r.o., Alive, s.r.o. a prodejci zboží Ceresit, účastnící se této akce. Nároky na odměny vyplývající z této prodejní akce lze 
uplatnit nejpozději do 18.10.2018, po tomto datu nárok na odměnu zaniká. Rozhodující je v tomto případě otisk poštovního razítka.

Vyplňte hůlkovým písmem! V případě neúplného nebo nečitelného vyplnění je tento doklad neplatný. Slouží k uplatnění pouze 1 ks odměny.

Jméno a příjmení:  ...........................................................................................................................................    z firmy:  ......................................................................................................................

IČO:  ..................................................................................................   www:  ......................................................................................................................................................................................................

Tel: .................................................................................. Mob:  ....................................................................................  E-mail: .....................................................................................................................  

 Adresa firmy vč. PSČ: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

  CT 60 ......... mm ....... ks  CT 63 .......... mm ....... ks  CT 64 ........... mm ....... ks  CT 72 .......... mm ....... ks  CT 73 ......... mm ....... ks

  CT 74 ......... mm ....... ks  CT 75 .......... mm ....... ks  CT 174 .......... mm ....... ks  CT 175 ......... mm ....... ks  CT 77 ......... mm ....... ks 

  CT 79 ......... mm ....... ks

  CT 42 ......... ks  CT 44 .......... ks  CT 48 ........... ks  CT 49 .......... ks  CT 54 ......... ks

  CT 60 ......... mm ....... ks  CT 63 .......... mm ....... ks  CT 64 ........... mm ....... ks  CT 72 .......... mm ....... ks  CT 73 ......... mm ....... ks

  CT 74 ......... mm ....... ks  CT 75 .......... mm ....... ks  CT 174 .......... mm ....... ks  CT 175 ......... mm ....... ks  CT 77 ......... mm ....... ks 

  CT 79 ......... mm ....... ks

  CT 42 ......... ks  CT 44 .......... ks  CT 48 ........... ks  CT 49 .......... ks  CT 54 ......... ks

Svým podpisem potvrzuji nárok na:  1x SODEXO Dárkový PASS 1000,- Kč nebo  1x SODEXO Dárkový PASS 3000,- Kč nebo  1x SAMSUNG  

Galaxy J3 (2017) černý nebo  1x LENOVO TAB 3 10 16GB černý nebo  1x APPLE iPhone 6 32GB space grey nebo  1x APPLE iPad Wi-Fi 32GB 

(2018) space grey nebo  1x SAMSUNG UE40NU7192 černý nebo   1x LENOVO IdeaPad 320-15IAP černý, 15,6“ + Windows 10 Home nebo  

 1x SONY PlayStation 4 SLIM 500GB černý + hra Fortnite nebo  1x APPLE iPhone 7 32GB černý nebo  1x SAMSUNG Galaxy S8 64GB černý 

nebo  1x SAMSUNG UE55NU7172 černý nebo  1x DELL Vostro 15 3000 černý, 15,6“ + Windows 10 Home  

Úplná adresa pro zaslání výhry včetně PSČ: .........................................................................................................................................................................

Jméno a příjmení:  .......................................................  Telefon:  ...................................  Datum, podpis:  ......................................................

Požadavek ověřil a schválil za prodejce Ceresit:  

Jméno:  .....................................................................  Datum, podpis:  .....................................................
Organizátor akce si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto akcí, akci změnit, ukončit nebo změnit typ odměny bez udání důvodu. Odměny není možné vymáhat soudně. Objednávka je závazná. V případě, že dojde k porušení smluvního vztahu, například 
zrušením či pozměněním objednávky nebo úplným nezaplacením ve stanovené době splatnosti, je příjemce odměny povinen vydat předmětnou odměnu v nepoškozeném a kompletním stavu, v originálním balení včetně doprovodné dokumentace, do 5 pracovních dnů od doručení 
žádosti dodavatele. Tato prodejní akce platí pouze pro obchodní subjekty, které mají vypořádány závazky se společností Henkel ČR, spol. s r.o. a nejsou v platbách po splatnosti.
Shora uvedené osobní údaje bude zpracovávat společnost Henkel ČR, spol. s r. o., se sídlem U Průhonu 10, 170 00 Praha 7, IČO: 158 89 858, pro účely této akce včetně elektronické komunikace po dobu nezbytně nutnou pro účely této akce. Účastník akce potvrzuje, že je informován 
o tom, že pokud o to požádá, má právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu, výmaz a právo vznést případnou námitku proti zpracování těchto údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů. Účastník akce má rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je 
Úřad pro ochranu osobních údajů.
* Zaškrtnutím uvedeného políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Henkel ČR, spol. s r. o., se sídlem U Průhonu 10, 170 00 Praha 7, IČO: 158 89 858, pro účely nabízení dalších produktů a služeb, včetně nabízení v elektronické podobě, a to až do odvolání mého 
souhlasu. Nad rámec shora uvedených práv uvedených v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvedených v předchozím odstavci mám právo souhlas podle tohoto odstavce odvolat, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu

Datum Zboží                  Počet palet celkem     Podpis prodejce

Kvalita pro profesionály

Zaškrtnutím uvedeného políčka souhlasím 
se zpracováním osobních údajů v rozsahu 
uvedeném níže *


