„Lepíme společně!“
Pravidla marketingové akce
1.

Úvodní ustanovení
Organizátorem marketingové akce (dále jen MA) je společnost LB Cemix, s.r.o., Tovární 36,
Borovany, 373 12, IČ 279 94 961, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou
značkou C 16853 (dále jen Organizátor).
1.2. Doba konání MA je od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017
1.3. Účastníkem MA může být jakákoliv (právnická či fyzická) osoba, která v době konání MA koupí a
odebere akční zboží v předepsaném množství dle níže uvedených pravidel. Účastníkem MA nemůže
být obchodní řetězec charakteru DIY.
1.1.

2.

Podmínky pro účast v MA - obchodní místa
Účastník MA pro účely účasti v MA získává od organizátora věcné dárky ve formě kanystrů s Cemix
Penetrací hloubkovou 5 kg. Tyto kanystry Organizátor poskytuje v počtu 8 ks ke každé odebrané paletě
akčního zboží za níže uvedených podmínek.
2.2. Akční zboží pro účely MA je:
055 Cemix Lepidlo FORTE, C2
075 Cemix Lepidlo FORTE PLUS, C2T
045 Cemix Lepidlo FLEX EXTRA, C2TES1
375 Cemix Lepidlo FLEX, C2TS1
065 Cemix Lepidlo MAX, C2FE
095 Cemix Lepidlo FLEX EXTRA PLUS, C2TES1 (i bílé variantě)
035 Cemix Lepidlo GRES, C1TE
105 Cemix Lepidlo RAPID, C1FT
025 Cemix Lepidlo STANDARD, C1T
225 b Cemix Lepidlo MOZAIKA bílé, C1T
2.3. Účastník MA má na věcné dárky ve formě kanystrů s Cemix Penetrací hloubkovou nárok za
předpokladu splnění těchto podmínek:
- Účastník MA objedná jednorázově a s jedním místem vykládky akční zboží uvedené v bodě 2. 2.
v počtu minimálně 8 palet z nichž minimálně polovina objednaných palet budou cementová
lepidla na keramiku se zatříděním C2.
- Objednávky na akční zboží je možné zasílat již od 26. 6. 2017, objednávky musí být označeny
heslem „Lepíme společně“.
- Účastník MA zajistí na prodejně propagaci prodejní akce „Lepíme společně“ umístěním plakátu a
letáků na viditelném místě.
- Do MA se mohou obchodní místa zapojit, kdykoliv v jejím průběhu, avšak přihlášení v termínu po
17. 7. 2017 je podmíněno odebráním navýšeného množství palet, konkrétně 10 ucelených palet
akčního zboží, z nichž minimálně polovina objednaných palet budou cementová lepidla na
keramiku se zatříděním C2.
- Cemix Penetrace hloubková je zboží, které bude dodáno současně s objednanými paletami
cementových lepidel za 0,- Kč.
2.1.

3.

Podmínky pro účast v MA – kupující na obchodních místech zařazených do MA
Kupující na prodejních místech označených plakátem akce „Lepíme společně“ mají nárok na získání
1 ks kanystru Cemix Penetrace hloubkové 5 kg za každých 6 pytlů jakýchkoliv cementových lepidel
značky Cemix najednou zakoupených od 1. 7. do 31. 8. 2017.

3.1.

3.2.
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3.4.

4.

Přehled prodejních míst zařazených do akce „Lepíme společně“ je uveden na stránkách
www.fachmanklub.cz nebo na www.cemix.cz.
Kupující na prodejnách označených plakátem akce „Lepíme společně“ se mohou za každý jednorázový
nákup v minimální hodnotě 10.000,- Kč přihlásit do losování o věcné ceny. Pro účast v losování je
nezbytné získat od prodávajícího účet (pokladní doklad, faktura), z jehož údajů jasně vyplývá, že se
jedná o akční zboží Cemix zakoupené v období akce. Kopie dokladů označené heslem „Lepíme
společně“ je možné zasílat skenované na e-mailovou adresu cemix@cemix.cz nebo na adresu Tovární
36, 373 12 Borovany s doplněnými o kontaktními údaji (adresa, e-mail, tel.:). Losování o 25 věcných
cen proběhne 2krát, za červenec i za srpen vždy do 14 pracovních dnů po skončení kalendářního
měsíce. Ve stejném období také budou výsledky losování uvedeny na stránkách www.fachmanklub.cz.
Z losování budou vyloučeny doklady, u nichž nebude prokazatelně jasné, že se jedná o akční zboží
značky Cemix zakoupené v termínu MA. Dále nebudou zařazeny doklady, u kterých nebude uvedena
adresa a e-mail nebo telefon účastníka MA. Do slosování za červenec budou zařazeny doklady
doručené do 4. 8. a do slosování za srpen doklady doručené do 4. 9.
Zpracovatelé akčního materiálu se mohou navíc účastnit speciální soutěže o ceny a přihlásit svůj
referenční projekt (koupelnu, kuchyni a jiné obkladačské dílo) na www.fachmanklub.cz, dle zvláštních
pravidel zde uveřejněných.

Přehled odměn MA
Odměny MA jsou specifikovány v propagačních materiálech MA.
4.2. Organizátor doručí věcné ceny poštou nebo prostřednictvím svých obchodních zástupců do 4 týdnů od
skončení MA.
4.3. Organizátor si vyhrazuje právo pořídit fotografie z předání odměn, přičemž účastník MA převzetím
odměny dává souhlas s použitím fotodokumentace pro reklamní účely organizátora.
4.4. Organizátor MA si vyhrazuje právo omezit či pozměnit nabídku odměn pro případ vyčerpání zásob.
4.5. Odměnou mohou být výlučně věcné ceny poskytnuté organizátorem MA. Finanční kompenzaci nelze
poskytnout.
4.6. Odměnu nelze na Organizátorovi MA nijak vymáhat.
4.7. Účastník MA bere na vědomí, že s nabytím odměny na něm leží daňová povinnost vyplývající z platné
legislativy.
4.8. Na odměny získané MA nelze uplatnit práva odpovědnosti za jejich vady.
4.1.

5.

Ostatní podmínky marketingového projektu
5.1. Veškerá případná komunikace bude vedena s Účastníky MA výhradně elektronickou poštou.
5.2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla tohoto MA, či jej kdykoliv ukončit.
5.3. Organizátor se zavazuje o změnách či zrušení MA přiměřeně informovat všechny účastníky –
uveřejněním na webových stránkách www.cemix.cz.
5.4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s tímto MA, ve sporech,
pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel MA.

