Vážení zákazníci,
ve spolupráci s našimi obchodními partnery jsme
pro Vás opět připravili akci „VĚRNOST SE VYPLATÍ“.
Za každý nákup níže uvedených materiálů v hodnotě
5.000,- Kč bez DPH obdržíte 10 bodů.
Tato akce nemá vliv na prodejní cenu a je hrazena
z rozpočtu na reklamu.

Akce je rozdělena na dvě etapy:
I. etapa – 1.4.-30.6.2018
II. etapa – 1.9.-30.11.2018

Vybrané materiály do akce:

Obvodové tvárnice a příčkovky.

Celý sortiment.

Celý sortiment, vyjma obchodního zboží.

Celý sortiment.

Celý sortiment balených materiálů.
Isover
Isover
Isover
Isover
Isover
Isover
Isover

Orsik
UNI
Fassil
UNIROL PROFI
PIANO
DOMO PLUS
EVO

Nevztahuje se na zakázky pro Central Group.

Celý sortiment, vyjma anhydritu VL,
hydrátu a transmixu.

Celý sortiment, vyjma příslušenství
a doplňkových materiálů.
Nevztahuje se na zakázky pro Central
Group.

Celý sortiment výrobků 44U.

Celý sortiment.
Celý sortiment, vyjma materiálu Rockton,
výrobků na ploché střechy a tech. izolací.

GKB 12,5mm
GKF12,5mm
GKBI 12,5mm
Fliesenkleber N 25kg
FlexKleber 25kg
BN 30 30kg
Easyflex 25kg
MV 1 30kg
MV 2 30kg
BP 1 30kg
BP 2 30kg
Zdící malta UNI 30kg

Celý sortiment, vyjma kontaktních fasád
a plochých střech.

Celý sortiment, vyjma kombinované skladby
MW+EPS.

EPS a EPS Neo.

Celý sortiment balených materiálů, vyjma
tepelných izolací a doplňkových materiálů.

Skupina výrobků A2 (preferovaný sortiment).
Celý sortiment, vyjma OSB desek.

Celý sortiment, vyjma kanalizačních cihel,
překladů a Hurdis.

Celý sortiment, vyjma armovací tkaniny a SDK
tmelů.

Celý sortiment, kromě hydroizolačních fólií.

Celý sortiment asfaltových pásů, EPS kromě
Penoroof.

Celý sortiment balených materiálů.

Nábytkové kování, plošné materiály, stavební
řezivo, hranoly a lišty + lepidla.

Celý sortiment.

Celý sortiment.

Katalog cen k akci „VĚRNOST SE VYPLATÍ“

Hotel Radun, Luhačovice
Wellness pobyt pro 2 osoby/ 2 noci s polopenzí
1300 bodů

Vysavač iRobot
1 130 bodů

Benzínová sekačka
1 100 bodů

Horkovzdušné topidlo
1 070 bodů

Tyčový vysavač
1030 bodů

Hotel St. Florian , Kaprun
Pobyt pro 2 osoby/ 2 noci s polopenzí
1000 bodů

Play station 4
1000 bodů

TV 32“
1000 bodů

Chateau Monty, Mariánské lázně
Wellness pobyt pro 2 osoby/ 2 noci s polopenzí
950 bodů

Generátor
930 bodů

Mobilní telefon
880 bodů

Elektrický gril
820 bodů

Kávovar Nespresso
820 bodů

Vysokotlaký čistič
590 bodů

Elektrická sekačka
550 bodů

Trampolína
500 bodů

Aku vrtačka
440 bodů

Křovinořez
440 bodů

Mikro systém
380 bodů

Motorová pila
350 bodů

Pekárna
340 bodů

Čtečka
280 bodů

Cyklo batoh
270 bodů

Strunová sekačka
250 bodů

Dárkový pokaz – SABAI Thai Massage Center

Vodní a saunový svět

60 min. aroma masáž
180 bodů

3 hod – 1 osoba
80 bodů

90 min. Hot stones
230 bodů

Rodina
200 bodů
Celodenní – 1 osoba
110 bodů
Rodina
240 bodů

Klávesnice bezdrátová
230 bodů

Dárkový koš
150 bodů
200 bodů

Cyklistické brýle
190 bodů

Aku šroubovák
180 bodů

Badminton set
170 bodů

Sportovní taška
150 bodů

Palačinkovač
130 bodů

Varná konvice
130 bodů

Čelovka
110 bodů

Churrasco v restauraci Brasiliero pro 1 osobu
100 bodů
Kufr na nářadí
70 bodů

Bezdrátová myš
70 bodů

Toustovač
50 bodů

Kapesní svítilna
40 bodů

Bluetooth reproduktor
40 bodů

Bonboniera
10 bodů

Frisbee
40 bodů

Pivo 3 ks
10 bodů

použité fotografie jsou pouze ilustrační

Pravidla akce „VĚRNOST SE VYPLATÍ“
Společnost ISO Praha spol. s r.o. (dále jen Pořadatel) pořádá marketingovou akci s názvem
„VĚRNOST SE VYPLATÍ“ (dále jen Akce) a stanovuje její pravidla a podmínky (dále jen
Pravidla) takto:

1. Podmínky účasti
Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba podnikající i nepodnikající a každá právnická
osoba, která splní následující níže uvedené podmínky (dále jen Účastník)


je plně svéprávná a vyplní Prohlášení Účastníka, jehož text je přílohou těchto Pravidel



není zaměstnancem Pořadatele



zakoupí od Pořadatele v době konání Akce zboží za podmínek stanovených v těchto
Pravidlech



obdrží body za vybrané zboží zařazené do Akce (dále jen Vybrané zboží), které
v termínu stanoveném v části 2. těchto Pravidel objedná od Pořadatele a fyzicky
převezme nejpozději do 7 dnů po ukončení každé etapy soutěže, přičemž za každý
odběr Vybraného zboží v hodnotě 5.000,- Kč bez DPH obdrží 10 bodů (jedná se o
jednorázový odběr zboží), Vybrané zboží je označeno na webových stránkách
Pořadatele h t t p : / / w w w . i s o - p r a h a . c z / s t a v e b n i n y / A K T U A L I T Y /



body se sčítají a za získané body obdrží každý Účastník po uplynutí první, resp. druhé
etapy Akce, dárky, které si vybere z katalogu Pořadatele (dále jen Dárky). Účastník
nemusí nasbírané body čerpat po ukončení první etapy a může je převést do druhé
etapy a čerpat je až na konci celé Akce. Výběr Dárku provede Účastník oznámením
doručeným svému obchodnímu zástupci nebo zasláním na e-mail marketing@isopraha.cz do 15.7.2018 (resp. 15.12.2018)



Pořadatel neeviduje za Účastníkem k datu předání Dárku pohledávku po lhůtě splatnosti



10 účastníků s největším počtem bodů ke dni skončení Akce (tj. 30.11.2018) bude
zařazeno do slosování o osobní automobil CITROËN C3, které proběhne v sídle
Pořadatele dne 18.12.2018. O zařazení do slosování budou účastníci informování svým
obchodním zástupcem, popř. e-mailem.

2. Průběh a termíny Akce
Akce má dvě etapy, a to:
I. etapa – od 1.4.2018 do 30.6.2018
II. etapa – od 1.9.2018 do 30.11.2018

3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla a případně Akci zrušit, zároveň si
vyhrazuje právo změnit sortiment Dárků zařazených do katalogu.

4. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto Dárku jiné plnění. Pořadatel tímto není
účastníkům akce nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele,
než jsou uvedena v těchto Pravidlech. Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

Podmínkou pro předání odměn je úhrada všech faktur splatných k 15.7.2018 (resp.
k 15.12.2018). V případě dotazů kontaktujte svého obchodního zástupce nebo pracovníky
prodejen. Firma ISO Praha, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny soutěže i v jejím průběhu.
Každý účastník této soutěže vyjadřuje souhlas s pravidly akce a v souladu se zákonem
č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, vyjadřuje souhlas se zpracováním
svých osobních údajů poskytnutých pořadateli za účelem vyhodnocení akce.
Kontakt:
prodejna Praha 10
Dřevčická 626/12
108 00 Praha 10
Tel.: 274 775 525, 602 214 924, 724 088 562
e-mail: praha10@iso-praha.cz

5. Tato Pravidla platí od 1.4.2018

prodejna Praha 5
Mirešická 302
150 00 Praha 5
Tel.: 257 950 890, 602 179 274, 724 366 517
e-mail: praha5@iso-praha.cz

Prohlášení účastníka akce „VĚRNOST SE VYPLATÍ“
Označení Účastníka:
Jméno a příjmení / název / obchodní firma: …………………………………………
Datum narození / IČO: …………………………………………
Adresa trvalého pobytu / sídla / místa podnikání: …………………………………………

tel: …………………………………………, e-mail: …………………………………………

Účastník podpisem tohoto prohlášení dává Pořadateli


souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v účinném znění, a
to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo podnikatele,
adresa, e-mail, telefon, to za účelem plnění podmínek v rámci Akce a předání
dárků



souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky podle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti



souhlas s tím, že jméno, příjmení a kontaktní obec z adresy a dále souhlas
podle § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s pořízením fotografie
(video) Účastníka, v rámci Akce, zejména při předání Dárku či průběhu
slosování a jejich použitím bezplatně pro propagaci a reklamní účely Pořadatele.

Tento souhlas je dobrovolný a platí 5 let od zahájení Akce. Odvolání tohoto souhlasu
je účinné dnem doručení odvolání Pořadateli a má za následek vyloučení Účastníka
z další účasti na Akci včetně nároku na předání Dárku, pokud se tak stalo před jeho
převzetím.
Účastník podpisem tohoto prohlášení potvrzuje, že všechny své údaje uvedl pravdivě,
zná obsah Pravidel Akce a souhlasí s nimi.

V …………………………………………

…………………………………………
Vlastnoruční podpis

dne …………………………………………

