
Jarní 
prodejní 
akce!

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 objektové ceny. 
Společnost Henkel ČR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu uvedených odměn v letáku po celou dobu konání prodejní akce.

Akce trvá od 15.3. 2021 do 14.5. 2021 nebo do vydodání zásob. 

Při odběru 12 palet:

APPLE iPhone 11 
128GB černý

APPLE iPhone SE 
64GB černý 2020

Samsung 
Galaxy A12 
32 GB - 
černý

Měřič 
vlhkosti 
GANN 
Compact B

Výčepní zařízení 
LINDR Pygmy 25/K 
Exclusive

Kávovar DeLonghi 
Dinamica ECAM 350.15B

Hodinky GARMIN 
Fenix 6 PRO 
Slate Black

APPLE Watch Series 
6 44mm vesmírně 
šedý hliník s černým 
sport. řemínkem

TV SAMSUNG UE65TU7172 164cm

TV SAMSUNG UE55TU7172 139cm

Notebook HP 
Probook 455 G7

Vysavač Xiaomi 
Roborock S6 Pure Black

Přenosný reproduktor JBL Charge 4 černý Poukázka SODEXO nebo ALZA v hodnotě 3000,- Kč 

Poukázka SODEXO nebo ALZA v hodnotě 500,- Kč Podlahářská rakle 56 cm s vodícími kolíky

Kupujte samonivelační  
a vyrovnávací podlahové hmoty 
Ceresit DA, DX, AS1, DG, DL, RS88, 
DC, XXL Xpress a získejte navíc:

Při odběru 8 palet:

Při odběru 3 palet:

Při odběru 1 palety:

Hodinky 
SAMSUNG 
Galaxy Watch 
Active Black

Sluchátka 
APPLE 
AirPods 
2019



Fakturační partner / Razítko

Originál registrační karty odešlete doporučeně poštou na adresu: ALIVE, s.r.o., Kralupská 39, Praha 6, 161 00, k rukám paní Renaty 
Pithardové, nebo pošlete barevnou kopii originálu registrační karty e-mailem na adresu: renata@alivecz.com, heslo „CERESIT akce“.  
Odměna bude odeslána do maximálně 5. týdnů po obdržení a našeho potvrzení platnosti registrační karty. Vyplňte hůlkovým písmem! 
V případě neúplného nebo nečitelného vyplnění je registrační karta neplatná!

HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz 
e-mail: info@ceresit.cz

Registrační karta  
(slouží k uplatnění pouze 1ks odměny)

Jméno a příjmení:

Adresa pro zaslání odměny:

Požadavek na odměnu ověřil - jméno a přijmení:

Datum a podpis

Mobil tel.:

        
Datum

 Zboží (počet palet) Počet palet 
Podpis prodejce

 DA DX  AS1 RAPID DG DL RS 88 DC XXL XPRESS celkem

Odměna:  
 1x APPLE iPhone 11 128GB černý   1x TV SAMSUNG UE65TU7172 164cm   1x GARMIN Fenix 6 PRO Slate Black   1x Notebook HP Probook 455 G7 
 1x Výčepní zařízení LINDR Pygmy 25/K Exclusive   1x APPLE iPhone SE 64GB černý 2020   1x TV SAMSUNG UE55TU7172 139cM   1x APPLE Watch  

Series 6 44mm vesmírně šedý s černým sport. řemínkem   1x Vysavač Xiaomi Roborock S6 Pure Black   1x DeLonghi Dinamica EcAM 350.15B   1x Měřič vlhkosti 
GANN compact B   1x Samsung Galaxy A12 32 GB - černý   1x SAMSUNG Galaxy Watch Active Black   1x APPLE AirPods 2019   1x JBL charge 4 černý   

 1x Poukázka SODEXO v hodnotě 3000,- Kč   1x Poukázka ALZA v hodnotě 3000,- Kč   1x Podlahářská rakle 56 cm s vodícími kolíky    1x Poukázka SODEXO  
v hodnotě 500,- Kč    1x Poukázka ALZA v hodnotě 500,- Kč

Nárok na odměny vyplývající z této prodejní akce lze uplatnit nejpozději do 21.5.2021. 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., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00, IČO: 15889858, email: dataprotectioncz@henkel.com pro účely této akce po dobu nejdéle 5-ti 
let. Společnost Henkel ČR, spol. s r.o. bude dále tato data poskytovat společnosti AlIVe, s.r.o., kralupská 39, 161 00  Praha 6. 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., Boudníkova 2514/5, Praha 8, 180 00, IČO: 15889858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, 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. 

Jméno a příjmení:

Fakturační partner HENKEL ČR, spol. s r.o:

Firma

Adresa:

Adresa:

Tel.:

Tel.:

E-mail:

E-mail:

Web:

Web:

IČO:

IČO:

PSČ:

PSČ:

PSČ:

Číslo dodacího listu:

Číslo dodacího listu:

Číslo dodacího listu:

Datum dodání zboží:

Datum dodání zboží:

Datum dodání zboží:

Příjemce odměny a adresa pro zaslání odměny: 

Datum a podpis

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


