SZTANGI W DŁOŃ!
Czas na wycisk z nową promocją Purmo!

Formularz Zgłoszenia do konkursu SZTANGI W DŁOŃ!
UWAGA: Prosimy o wypełnienie wszystkich pól z danymi i wskazanie przynajmniej jednego miejsca
zakupu. Zgłoszenie bez daty i podpisu jest nieważne. Skan FORMULARZA ZGŁOSZENIA należy
przesłać na e-mail: janusz.skibniewski@purmogroup.com do dnia 8 listopada 2021 roku.
Imię

Nazwisko

Nazwa Firmy
Miasto
tel.
e-mail
Miejsca zakupu asortymentu Purmo (autoryzowani dystrybutorzy Purmo)
Nazwa dystrybutora

Kwota zakupu produktów
PURMO objętych konkursem

Miasto

WYBIERAM NAGRODY:
(PROSZĘ WPISAĆ ILOŚĆ I W PRZYPADKU UBRAŃ ROZMIARY S, M, L, XL, XXL)
Okulary

T-SHIRT
rozmiary:
S
M
L
XL
XXL

ilość

ilość:
ilość:
ilość:
ilość:
ilość:

Kombinezon
rozmiary:
S
M
L
XL
XXL

Nożyce

ilość

ilość:
ilość:
ilość:
ilość:
ilość:

ilość

Zestaw kalibratorów

ilość

Taker

ilość

Latarka

ilość

Wkrętarko-wiertarka ilość

Kamera Inspekcyjna

ilość

Rozwijacz do rur

ilość

Laser Krzyżowy

ilość

Dalmierz

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Zgodnie z artykułem 6 pkt. a-c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Purmo Group Poland Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik,
moich danych osobowych zawartych w tym formularzu w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w konkursie „SZTANGI W
DŁOŃ!” w tym e-maili i SMS dotyczących promocji konkursu.
oraz wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Purmo Group Poland Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11,
44-203 Rybnik, moich danych osobowych zawartych w tym formularzu w celach marketingowych
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu SZTANGI W DŁOŃ!
(regulamin na stronie www https://www.purmo.com/pl-PL/sztangiwdlon).

SZTANGI W DŁOŃ!
Czas na wycisk z nową promocją Purmo!
Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich instalatorów, którzy zakupią systemy rurowe Cleverfit Radial
i/lub Axial, jak również wszystkie inne produkty z oferty systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
Purmo w hurtowniach naszych autoryzowanych dystrybutorów.
Już dziś zapoznaj się z zasadami, zgłoś się do konkursu i zdobywaj cenne nagrody!
Czas na „SZTANGI W DŁOŃ!”

miejscowość , data

czytelny podpis

SZTANGI W DŁOŃ!
Czas na wycisk z nową promocją Purmo!

NAGRODY W KONKURSIE
1 pkt.

6 pkt.

7 pkt.

Kombinezon roboczy

Nożyce
14-26mm

3 pkt.

Konkurs PURMO dla Instalatorów
„SZTANGI W DŁOŃ”
T-shirt

Okluary
ochronne

10 pkt.

12 pkt.

15 pkt.

15 pkt.

Dalmierz

Zestaw
Kalibratorów

Taker

Latarka

25 pkt.

30 pkt.

50 pkt.

50 pkt.

Wkrętarko
wiertarka udarowa

Kamera
inspekcyjna

Rozwijacz
kołowy

Laser
krzyżowy

Czas trwania konkursu: 1 lipca -31 października 2021
1. Organizatorem konkursu „SZTANGI W DŁOŃ”, nazywanego dalej Konkursem, jest Purmo Group Poland Sp.
z o.o., z siedzibą w Rybniku, 44-203 Rybnik, ulica Przemysłowa 11; biuro handlowe: 02-777 Warszawa, ul.
Ciszewskiego 15.
2. Konkurs przeznaczony jest dla Instalatorów wykonujących instalacje c.o., chłodu lub wody użytkowej,
w których zainstalowane zostały lub będą zainstalowane zakupione wszystkie produkty Purmo objęte
Konkursem tj. zawarte w „Katalogu technicznym - ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, systemy
rurowe” z wyłączeniem narzędzi. Katalog dostępny na stronie www.purmo.pl
3. Warunki udziału w konkursie:
a) zakup produktów Purmo objętych zakresem Konkursu za kwotę min. 10.000 PLN w czasie trwania konkursu
b) wypełnienie Formularza Zgłoszenia na stronie https://www.purmo.com/pl-PL/sztangiwdlon lub
		 przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu FORMULARZA ZGŁOSZENIA na e-mail:
		 janusz.skibniewski@purmogroup.com do dnia 8 listopada 2021 roku.
Deklarowane zakupy będą potwierdzane przez dystrybutorów i regionalnych managerów sprzedaży Purmo.
4. PUNKTACJA:
	Uczestnicy konkursu otrzymują 1 punkt za zakup produktów objętych konkursem o wartości 2000
PLN netto u autoryzowanego dystrybutora Purmo.
Lista autoryzowanych dystrybutorów Purmo dostępna na stronie www.purmo.pl
5. NAGRODY ZA PUNKTY ZDOBYTE W KONKURSIE:
1 pkt - T-shirt Purmo
3 pkt - przyciemniane okulary ochronne Milwaukee
6 pkt - kombinezon roboczy
7 pkt - nożyce do cięcia rur
10 pkt - dalmierz laserowy Milwaukee
12 pkt - zestaw kalibratorów
15 pkt - taker lub latarka robocza Milwaukee
25 pkt - wiertarko -wkrętarka udarowa Milwaukee
30 pkt - kamera Inspekcyjna Milwaukee
50 pkt - rozwijacz kołowy do rur lub laser krzyżowy Milwaukee
6. NAGRODY GŁÓWNE DLA 4 INSTALATORÓW Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ PUNKTÓW:
1 miejsce: zaciskarka akumulatorowa Mini z kompletem szczęk
2 miejsce: kamera termowizyjna Flir C5 wraz ze szkoleniem z obsługi
3 i 4 miejsce: zestaw profesjonalnych narzędzi Milwaukee (skrzynia, zakrętarka udarowa, młotowiertarka,
przecinarki do rur miedzianych i PEX, głośnik Bluetooh, lampa, zestaw zasilający)
Szczegółowe opisy nagród na https://www.purmo.com/pl-PL/sztangiwdlon
7. Nagrody zostaną dostarczone przez regionalnych managerów sprzedaży Purmo. Wszelkie reklamacje
dotyczące niezgodności nagród powinny być zgłaszane do Organizatora w terminie 10 dni od daty
otrzymania nagród.
8. Pełny regulamin jest dostępny na stronie https://www.purmo.com/pl-PL/sztangiwdlon oraz w Biurze
Handlowym Organizatora – Warszawa, ul, Ciszewskiego 15.

Nagrody główne dla 4 instalatorów z najwyższym wynikiem
1 miejsce

2 miejsce

3 i 4 miejsce

Zaciskarka akumulatorowa
Mini z kompletem szczęk

Kamera termowizyjna
Flir C5 plus szkolenie

Zestaw narzędzi
Milwaukee

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy na https://www.purmo.com/pl-PL/sztangiwdlon
A otrzymasz dodatkowo miarkę i dwa kluczyki do odpowietrzania.
Gadżety otrzymają Instalatorzy, którzy spełnią warunki konkursu.
Zostaną automatycznie dołączone do nagród zdobytych w konkursie.

