
Kvalita pro profesionály

Samonivelační a vyrovnávací hmoty  
- prodejní akce !
kupujte samonivelační vyrovnávací podlahové hmoty  
Ceresit DA, DX, AS1, DG, DL, RS88, DC, XXL Xpress a získejte navíc:

Podmínkou je koupě originálně zabalených palet (42 ks/pal.) výše uvedených 
samonivelačních a vyrovnávacích podlahových hmot Ceresit v době trvání akce. 
Prodejní akci nelze kombinovat s jinými prodejními akcemi Ceresit a nevztahuje se 
na jednorázové objektové nabídky a speciální ceny. Společnost Henkel si vyhrazuje 
právo na změnu uvedených odměn v letáku po celou dobu konání prodejní akce.

Tv SaMSUnG Ue55MU6172, uhlopříčka 138 cm  
nebo 
appLe ipad 32GB WiFi cellular, space gray  
nebo 
appLe iphone 7 32GB, černý
nebo 
SaMSUnG Galaxy S8 64GB, černý

kamera Truecam a7s, autokamera  
nebo 
Míchadlo HITacHI UM16vSTna, 1600W  
nebo 
SaMSUnG Galaxy Tab e9.6 WiFi, černý
nebo 
SaMSUnG Galaxy j5 duos (2017), černý

Lenovo v110-15Iap Black,  
včetně oS W10 Home
nebo 
Tv SaMSUnG Ue43MU6172, úhlopříčka 108cm  
nebo 
appLe Watch Series 3, 42mm GPS space gray,  
černý řemínek
nebo 
SaMSUnG Galaxy Tab S2 8.0 LTe, černý
nebo 
appLe iphone 6 32GB, space gray

powerbanka SaMSUnG eB-p3000B, šedá
nebo 
poukázka SodeXo dárkový pass  
v hodnotě 500,- cZk 

Akce trvá od 12.3.2018 do 18.5.2018 nebo do vydodání zásob. 
Prodejní akci nelze kombinovat s jinými prodejními akcemi Ceresit a nevztahuje 
se na jednorázové objektové nabídky a speciální ceny.

www.ceresit.cz

 při odběru 10 palet:  při odběru 3 palet:

 při odběru 7 palet:  při odběru 1 palety:



autorizovaný prodejce ceresit:

HenkeL Čr, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407, e-mail: info@ceresit.cz, www.ceresit.cz
Kvalita pro profesionály

reGISTraČní karTa
(slouží k uplatnění pouze 1 ks odměny)

V y p l ň t e  h ů l k o v ý m  p í s m e m !  V  p ř í p a d ě  n e ú p l n é h o  n e b o  n e č i t e l n é h o  v y p l n ě n í  j e  t e n t o  d o k l a d  n e p l a t n ý .

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

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

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

 Adresa firmy a PSČ:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

        Datum Zboží (počet palet) Počet palet Podpis prodejce
 DA DX  AS1 RAPID DG DL RS 88 DC XXL XPRESS celkem

Svým podpisem potvrzuji nárok na:    1x Tv SaMSUnG Ue55MU6172, úhlopříčka 138cm    1x appLe ipad 32GB WiFi cellular space gray    1x appLe iphone 

7 32GB černý    1x SaMSUnG Galaxy S8 64GB černý    1x Lenovo v110-15Iap Black, včetně oS W10 Home    1x Tv SaMSUnG Ue43MU6172, úhlopříčka 

108cm   1x appLe Watch Series 3 42mm GpS space gray, černý řemínek   1x  SaMSUnG Galaxy Tab S2 8.0 LTe černý   1x appLe iphone 6 32GB space gray  

 1x kamera Truecam a7s   1x míchadlo HITacHI UM16vSTna 1600W   1x SaMSUnG Galaxy Tab e9.6 WiFi černý   1x SaMSUnG Galaxy j5 duos (2017) 

černý    1x powerbanka SaMSUnG eB-p3000B šedá   1x poukázku SodeXo dárkový pass 500,- cZk

Adresa pro zaslání výhry včetně PSČ:  .............................................................................................................................................................

Datum, podpis*:  .....................................................................................................................   Telefon:  ......................................................
Požadavek ověřil a schválil za prodejce Ceresit:  

Jméno:  ...........................................................................................................   Datum, podpis:  ....................................................................

✂

PRAVIDLA PRODEJNÍ AKCE
Při koupi uvedeného zboží vyplňte u svého prodejce úplně a čitelně tuto Registrační kartu, zejména pak adresu, na kterou si přejete 
odměnu zaslat a Vaše telefonní číslo. Registrační kartu pak odešlete doporučeně poštou na adresu: Alive, s.r.o., Kralupská 39, 161 00, 
Praha 6, k rukám paní Mileny Burešové a na obálku uveďte heslo „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. a přímí fakturační 
odběratelé výrobků Ceresit, účastnící se této prodejní akce. 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. Nárok 
na odměny vyplývající z této prodejní akce lze uplatnit nejpozději do 25.5.2018, rozhodující je v tomto případě otisk poštovního razítka. 
Organizátor si také vyhrazuje právo na předložení kopií daňových dokladů, prokazující zakoupení uvedeného množství zboží.

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

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.


