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Obrázky sú ilustračné.

55 b.

Montérky nohavice 48-62

55 b.

Montérky blúza M-XXXL

95 b.

Športová bunda S-XXXL

Flísová vesta S-XXL

30 b.

Polokošeľa S-XXXL

22 b.

Šiltovka

110 b.

2 v 1 pracovná bunda S-XXXL

Montérky letné M-XXXL

50 b.

25 b.

Zimná čiapka

55 b.

25 b.

Tričko s krátkym rukávom S-XXXL

23 b.

Tesárske ceruzky 10 ks

20 b.

Meter 5 m

SÚŤAŽ TRVÁ

od 01.07. do 30.11.2022
Údaje zmluvného partnera:

Do súťaže sa započítavajú iba výrobky
dodané spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o.

Názov firmy:
Adresa:

Bodové hodnotenie strechy:
V prípade, ak sa pri realizácii strechy
použije originálne plastové príslušenstvo, tak za každých 10 m2 strešnej
krytiny máte nárok na 2 body.
V opačnom prípade sa Vám za
každých 10 m2 strešnej krytiny
pripíše 1 bod.

Tel.:
e-mail:
Údaje realizačnej firmy:
Názov firmy:
Adresa:
Tel.:

www.terran.sk

e-mail:

Stavba/adresa stavby

Celková hodnota

Nárok na 2 body máte iba v prípade,
ak sa na predmetnú strechu použije KOMPLETNE originálne plastové
príslušenstvo TERRAN (viď. rozpis):
• Strešné fólie
• Pásy pod hrebenáč
• Držiak hrebeňovej laty
• Ochranný pás proti vtákom
• Ochranná vetracia mriežka
• Príchytka hrebenáča

Typ škridly

Číslo faktúry Mediterran
(dodacieho listu)

Číslo dodacieho listu
zmluvného partnera

Počet vysklad.
zákl. škridiel

Originálne
príslušenstvo

Neoriginálne
príslušenstvo

Celkový počet
bodov

SÚŤAŽ TRVÁ

od 01.07. do 30.11.2022
Údaje zmluvného partnera:

Údaje realizačnej firmy:

Názov firmy:

Názov firmy:

Adresa:

Adresa:

Tel.:

Tel.:

e-mail:

e-mail:

Produkt

Veľkosť
Body

Montérky nohavice trakové 48-62

55

Montérky blúza M-XXXL

55

Montérky letné M-XXXL

55

Pracovná bunda 2v1 S-XXXL

48

50

52

54

56

58

60

62

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Bez
veľkosti

Bodov
spolu

110

Športová bunda S-XXXL

95

Flísová vesta S-XXL

50

Polokošeľa S-XXXL

30

Tričko s krátkym rukávom S-XXXL

25

Zimná čiapka

25

Šiltovka

22

Tesárske ceruzky 10 ks

23

Meter 5 m

20

Celková hodnota

Nazbierané body:
Zostatok bodov:

Všeobecné podmienky súťaže:
Súťaž je určená pre realizačné a pokrývačské firmy pôsobiace na území Slovenska. Pokrývajte strechy výrobkami Mediterran Slovakia s.r.o, a my Vás za vyskladnené základné škridle, ako aj za plastové príslušenstvo, odmeníme Terran
bodmi! V prípade, že Vás z našej ponuky niečo zaujalo a máte dostatočný počet nazbieraných bodov, stačí sa spojiť s našim príslušným obchodným zástupcom, resp. zmluvným partnerom (predajcom). Body je možné získať nielen za
objednané základné škridle, ale aj za objednané vybrané doplnky (strešné fólie, pásy pod hrebenáče, držiak hrebeňovej laty, ochranný pás proti vtákom, ochrannú vetraciu mriežku, príchytku hrebenáča). Oblečenie si vyberajte dôkladne,
nakoľko ich Mediterran Slovakia s.r.o., v rámci tejto súťaže dodatočne nevymení. Na konkrétny objekt si môžete body nárokovať iba raz (firma, živnostník...).
Všeobecné podmienky súťaže:
Do súťaže sa započítavajú strechy vyskladnené od 1.7.2022 do 30.11.2022
Objednávku Vami vybraných cien môžete poslať najneskôr do 31.1.2023
Produkty z ponuky dodáme v dvoch termínoch:
a) ak Vaše požiadavky a objednávky obdržíme do 31.10.2022, tovar Vám bude pripravený a odovzdaný do 23.12.2022
b) ak Vaše požiadavky a objednávky obdržíme medzi a 01.11. 2022 a 31. 01. 2023 tovar Vám bude pripravený a odovzdaný do 31.03. 2023.
K objednávke cien treba pripojiť aj Vami vyplnené tlačivo „Veľká Súťaž 2022“, ako aj dodacie listy /originál alebo kópiu/, za každú vyskladnenú strechu Terran.

Podrobné informácie o súťaži získate na stránke www.terran.sk.

