INSTALATOR 2018

1 septembrie - 15 noiembrie
INTRĂ ÎN TOP 15 INSTALATORI
PURMO EXPERT ȘI
CÂȘTIGĂ MARELE PREMIU:

O EXCURSIE LA UNA DINTRE
FABRICILE PURMO DIN EUROPA!
SUTE DE ALTE PREMII TE AȘTEAPTĂ!
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1 SEPTEMBRIE - 15 NOIEMBRIE 2018

NENUMĂRATE PREMII
CU SISTEMELE DE
ÎNCĂLZIRE PURMO!
Mai multe radiatoare PURMO, conducte PexPenta, conducte
SD4+ 10 bari, grupuri de amestec cu pompă, distribuitoare/
colectoare și role de placă Rolljet pentru încălzire prin
pardoseală, mai multe puncte, mai multe premii!
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*Imaginile alăturate sunt cu titlu informativ şi nu reprezintă o obligaţie contractuală, produsele livrate efectiv putând prezenta anumite diferenţe faţă de aceste imagini.

REGULAMENT:
1. Organizatorul campaniei „Purmo Expert Instalator” este
firma Rettig SRL.

WWW.PURMO.RO
radiatoarelor, conductelor PexPenta/SD4+ 10 bari și ale
sistemelor de încălzire prin pardoseală pe care le montezi!

2. Obiectul campaniei îl reprezintă gama de radiatoare din oţel 7. Cadourile oferite în cadrul acestei campanii sunt: vestă
PURMO, respectiv gamele Compact, Ventil Compact,
softshell - oferită pentru 120 puncte; polar - pentru 150 de
Santorini, Vertical, Plan/Ramo, radiatoarele decorative
puncte; pantalon cu pieptar - la 175 puncte; geantă rucsac (Tinos/Paros, Kos/Faro, radiatoarele decorative de baie),
110 puncte; cheie inelară pentru distribuitoare - 40 de
conductele PexPenta, conductele SD4+ 10 bari, grupul de
puncte; calibrator pentru conducte - 130 puncte; tricou +
amestec cu pompă, distribuitoarele/ colectoarele și placa
șapcă - la acumularea a 60 de puncte; cheie în trepte
Rolljet pentru încălzire prin pardoseală.
pentru radiatoare - 65 puncte; derulator conductă - 800
puncte și Tacker 3D - 320 puncte. De asemenea, primii 15
3. Această campanie se adresează instalatorilor care montează
instalatori, care acumulează cele mai multe puncte pe
radiatoare și sisteme de încălzire prin pardoseală PURMO.
toată durata campaniei, vor fi răsplătiţi cu o excursie la una
4. Durata campaniei este 1 septembrie - 15 noiembrie 2018.
dintre fabricile PURMO din Europa. Totodată, se organizează
5. Pe durata acestei campanii fiecare radiator PURMO montat
o tombolă cu 15 premii: foarfecă pentru tăiat țevi. La
valorează un anumit număr de puncte, respectiv: gama
tombolă participă toate taloanele primite. Câștigătorii sunt
Compact - 3 puncte, gama Ventil Compact - 5 puncte, gama
desemnați prin tragere la sorți.
Santorini - 5 puncte, gama Vertical - 12 puncte, gama Plan/
8. Condiţia de participare la campanie este completarea
Ramo - 10 puncte, radiatoarele Purmo decorative
integrală și trimiterea talonului de participare, împreună
(Tinos/Paros, Kos/Faro, radiatoarele decorative de baie) - 25
cu fluturașii de pe etichetele produselor, către
puncte. Totodată, conductele PexPenta valorează: 2 puncte organizatorul campaniei.
un colac de 120 m, 4 puncte - un colac de 240 m și 10 puncte
9. Partea dreaptă a fiecărei etichete din ambalajul
- un colac de 600 m, conductele SD4+ 10 bari valorează:
radiatoarelor, conductelor și produselor PURMO
6 puncte - colac de 50 m, 12 puncte - colac de 100 m și 30
pentru sisteme de încălzire este detașabilă. Adună
puncte - colac de 600 m, în timp ce un grup de amestec cu
acești fluturași și completează talonul de participare,
pompă valorează 15 puncte, un distribuitor/colector pune-le pe toate într-un plic și trimite-le prin poștă/curier
8 puncte, iar o rolă de placă Rolljet pentru încălzire prin
la adresa: SC Rettig SRL, București 031253, str. Brândușelor
pardoseală valorează 3 puncte.
nr. 3A, corp 1, etaj 1, sector 3, sau înmânează-le
6. Alege-ţi cadoul pe care vrei să ţi-l faci și colectează etichetele
reprezentanţilor PURMO.

10. Instalatorii pot trimite taloanele de participare la acumularea
punctelor pentru fiecare premiu în parte sau pentru mai
multe premii, conform punctajului și grilei de premii.
11. Data limită la care puteţi expedia prin poștă/curier
taloanele de participare împreună cu fluturașii este 20.11.2018
(data poștei/curierului).
12. Locul și data înmânării cadourilor vor fi comunicate în cursul
lunii decembrie 2018.
13. Nu se iau în calcul taloanele de participare care nu sunt
completate integral și care nu sunt însoţite de fluturașii care
fac dovada montării radiatoarelor, conductelor și sistemelor
de încălzire prin pardoseală. Fluturașii, adică punctele
PURMO, nu sunt transferabile.
14. Această campanie nu se adresează lucrătorilor din punctele
de vânzare PURMO (distribuţie, redistribuţie sau depozit,
magazin), ci doar instalatorilor. Această campanie nu se
adresează persoanelor fizice.
15. Atenţie! Aveţi grijă ca, la cumpărare, radiatoarele, conductele
PURMO și sistemele de încălzire prin pardoseală să fie perfect
ambalate și cu etichetele întregi!
Rettig SRL garantează tuturor participanților respectarea
legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter
personal (GDPR). Datele furnizate de către participanți sunt
colectate și prelucrate exclusiv în scopul campaniei ”Purmo
Expert Instalator”, în baza consimțământului participanților
exprimat prin completarea Talonului de Participare, și nu vor fi
difuzate către terți.
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Solicită o trusă electrică
pentru sistemele de
ţevi PURMO cu manșon
alunecător!
Pe n t r u f i n a l i z a r e a m a i r a p i d ă a
proiec tului tău, la achiziţionarea
sistemelor PURMO cu manșon
alunecător, îţi oferim în custodie, cu titlu
de împrumut, o trusă electrică cu
acumulatori pentru fitinguri PN6 și PN10.
Trusa include unealtă de compresiune,
unealtă de expandare, fălci și capete de
expandare 16, 20, 25 şi 32.

TALON DE PARTICIPARE 2018
Nume și prenume:

Telefon mobil:

2018
Companie:

Localitate:

Judeţ/Sector:

Nr. de puncte acumulate:

e-mail:

CADOUL REVENDICAT:
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Acest talon este valid, dacă este completat integral!
* produsele alese pe o anumită mărime sunt distribuite în ordinea primirii taloanelor şi în limita stocurilor disponibile
** această campanie nu se adresează persoanelor fizice
Datele furnizate de către participanți sunt colectate și prelucrate exclusiv în scopul campaniei ”Purmo Expert Instalator”,
în baza consimțământului participanților exprimat prin completarea Talonului de Participare, și nu vor fi difuzate către terți.

