Dokonaj zakupów w ciągu 3 miesięcy

ZBIERAJ PUNKTY!
ODBIERZ NAGRODĘ!

Młotowiertarka
SDS-Plus 620 W
MN-90-212

5500
pkt

Pilarka tarczowa
1200 W
MN-93-011

1. Organizatorem promocji jest firma KOELNER POLSKA
Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 c.
2. Czas trwania promocji: 01.07.2013 do 31.12.2013 r.
3. Uczestnik bierze udział w promocji poprzez dokonanie
zakupu produktów oferowanych przez Organizatora, o których
mowa w pkt. 4. regulaminu w czasie trwania promocji oraz
poprzez prawidłowe zgłoszenie udziału potwierdzone
SMS-em zwrotnym. (Uczestnikami promocji są klienci
firmy KOELNER POLSKA lub osoby dokonujące w ich imieniu
zakupów produktów z KOELNER POLSKA)
4. Promocją objęty jest asortyment następujących marek:
MODECO EXPERT znajdujący się w ofercie KOELNER POLSKA
Sp. z o. o.
5. Nagrody dostępne w promocji wymienione są w ulotce
promocyjnej MODECO EXPERT 2013 – Zbieraj punkty! Odbierz
nagrodę!
6. Zgłoszenie uczestnictwa w promocji odbywa się poprzez
wysłanie jednego SMS-a o treści: „ME1 Numer faktury zakupowej Numer nagrody” na numer 661-940-158 (Przykładowa
treść SMS-a dla klienta wybierającego nagrodę nr 01: ME1
CC056789 01). Koszt SMS-a wg stawek operatorów.

7. Do zgłoszenia wystarczy wysłanie tylko jednego numeru
faktury, zakupy z pozostałych faktur wliczane są automatycznie.
8. Na SMS-y czekamy do dnia 5.01.2014 r., SMS-y przesłane po
tym terminie nie będą uwzględniane przy rozliczaniu promocji.
9. Warunkiem możliwości zakupu narzędzi MODECO EXPERT
(nagroda 02, 04, 06, 08, 10) w promocyjnej cenie 1 PLN / lub
otrzymania nagrody rzeczowej (nr 01,03,05,07,09) jest:
- zgłoszenie udziału w promocji oraz wybór nagrody poprzez
wysłanie poprawnego SMS-a,
- dokonanie zakupów w określonym progu wartościowym
wymienionym w katalogu nagród promocji.
10. Dokonując zakupów narzędzi MODECO EXPERT (nagroda
02, 04, 06, 08, 10) objętych promocją za poniższe kwoty klient
otrzyma prawo zakupu promocyjnych produktów w cenie
1 PLN. Zaś uczestnicy, którzy wybiorą nagrodę rzeczową
(nr 01, 03, 05, 07, 09) podlegają obowiązkowi podatkowemu,
w związku z tym Organizator promocji zobowiązany jest do
wstawienia stosownego PIT.
11. Promocja zostanie rozliczona do 60 dni od daty 5.01.2014 r.
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Dokonaj zakupów w ciągu 3 miesięcy
dowolnych akcesoriów i narzędzi z oferty MODECO EXPERT.
Zbierz szybko wystarczającą ilość punktów i odbierz wartościowe nagrody z super atrakcyjnych progów.
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pkt

LG T375
DUAL SIM BLACK
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Myjka
ciśnieniowa
MN-95-100
i wiertarkowkrętarka aku.
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nr promocji

661940158
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Kupuj w ciągu całego okresu trwania promocji.

ZBIERAJ PUNKTY!
ODBIERZ NAGRODĘ!

Młotowiertarka
SDS-Plus 620 W
MN-90-212

5500
pkt

Pilarka tarczowa
1200 W
MN-93-011

1. Organizatorem promocji jest firma KOELNER POLSKA
Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 c.
2. Czas trwania promocji: 01.07.2013 do 31.12.2013 r.
3. Uczestnik bierze udział w promocji poprzez dokonanie
zakupu produktów oferowanych przez Organizatora, o których
mowa w pkt. 4. regulaminu w czasie trwania promocji oraz
poprzez prawidłowe zgłoszenie udziału potwierdzone
SMS-em zwrotnym. (Uczestnikami promocji są klienci
firmy KOELNER POLSKA lub osoby dokonujące w ich imieniu
zakupów produktów z KOELNER POLSKA)
4. Promocją objęty jest asortyment następujących marek:
MODECO EXPERT znajdujący się w ofercie KOELNER POLSKA
Sp. z o. o.
5. Nagrody dostępne w promocji wymienione są w ulotce
promocyjnej MODECO EXPERT 2013 – Zbieraj punkty! Odbierz
nagrodę!
6. Zgłoszenie uczestnictwa w promocji odbywa się poprzez
wysłanie jednego SMS-a o treści: „ME1 Numer faktury zakupowej Numer nagrody” na numer 661-940-158 (Przykładowa
treść SMS-a dla klienta wybierającego nagrodę nr 01: ME1
CC056789 01). Koszt SMS-a wg stawek operatorów.

7. Do zgłoszenia wystarczy wysłanie tylko jednego numeru
faktury, zakupy z pozostałych faktur wliczane są automatycznie.
8. Na SMS-y czekamy do dnia 5.01.2014 r., SMS-y przesłane po
tym terminie nie będą uwzględniane przy rozliczaniu promocji.
9. Warunkiem możliwości zakupu narzędzi MODECO EXPERT
(nagroda 02, 04, 06, 08, 10) w promocyjnej cenie 1 PLN / lub
otrzymania nagrody rzeczowej (nr 01,03,05,07,09) jest:
- zgłoszenie udziału w promocji oraz wybór nagrody poprzez
wysłanie poprawnego SMS-a,
- dokonanie zakupów w określonym progu wartościowym
wymienionym w katalogu nagród promocji.
10. Dokonując zakupów narzędzi MODECO EXPERT (nagroda
02, 04, 06, 08, 10) objętych promocją za poniższe kwoty klient
otrzyma prawo zakupu promocyjnych produktów w cenie
1 PLN. Zaś uczestnicy, którzy wybiorą nagrodę rzeczową
(nr 01, 03, 05, 07, 09) podlegają obowiązkowi podatkowemu,
w związku z tym Organizator promocji zobowiązany jest do
wstawienia stosownego PIT.
11. Promocja zostanie rozliczona do 60 dni od daty 5.01.2014 r.
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Dokonaj zakupów w ciągu całego okresu trwania promocji
dowolnych akcesoriów i narzędzi z oferty MODECO EXPERT na dowolną kwotę.
Zbierz wystarczającą ilość punktów. Odbierz wartościowe nagrody z super atrakcyjnych progów.

10000
pkt

LG T375
DUAL SIM BLACK

10000
pkt

Myjka
ciśnieniowa
MN-95-100
i wiertarkowkrętarka aku.
MN-91-015

Przykładowa treść sms-a z nr wybranej nagrody
prefix oznaczający
nr promocji

661940158

nr faktury
zakupowej

ME1
ACZ11223 03

nr zamawianej
nagrody
poszczególne informacje powinny być oddzielone spacją
próg
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