Pravidla marketingové akce společnosti 3M.
Prosím, seznamte se s pravidly této marketingové akce společnosti 3M. Svou účastí na akci souhlasíte s těmito
pravidly. Tato pravidla stejně jako všechna práva a povinnosti z nich vyplývající, se řídí platnými právními
předpisy České republiky. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, pozastavit nebo ji
zrušit, či změnit její pravidla.
Organizátor: 3M Česko, spol. s r.o. se sídlem V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, Chodov
Česká republika, IČO: 411 95 698, DIČ: CZ41195698, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37293M
(„společnost 3M“)
Agentura: Mezanin s.r.o., Elišky Přemyslovny 378, 156 00 Praha 5 - Zbraslav-Praha-Zbraslav
Doba trvání akce: 4.6. – 30.9. 2018
Místo akce: Česká republika
Tato akce není určena pro spotřebitele, je určena výlučně pro podnikatelské subjekty. Společnost 3M si
vyhrazuje právo nereagovat na otázku nebo nevyhovět žádosti, pokud nepochází od podnikatelského
subjektu.
Pro potvrzení oboru podnikání případných zájemců používá společnost 3M dotazník, který musí zájemci
vyplnit, aby se mohli této marketingové akce zúčastnit. Společnost 3M si dále na základě informací
poskytnutých v tomto dotazníku vyhrazuje právo vybrat zájemce, kteří vzorek dostanou. Společnost 3M není
povinna poskytnout vzorky všem zájemcům.
Tato akce je organizovaná tak, že vzorek distribuuje naše výše uvedená marketingová agentura a posléze se
zjišťují zkušenosti zájemce se vzorkem a jeho potenciální budoucí zájem o daný výrobek. Toto zjišťování se
uskutečňuje prostřednictvím distributora podle předchozího výběru zájemce nebo přímo společností 3M.
Z tohoto důvodu budou údaje, které nám poskytnete za účelem akce, postoupené též uvedené agentuře
a distributorovi, kterého si vyberete. Společnost 3M může též určeného distributora požádat o poskytnutí
obchodních informací o budoucích vzájemných obchodech, týkajících se tohoto výrobku.
Pokud pracujete pro distributora, obraťte se prosím na kontaktní osobu společnosti 3M.
Vyplňte níže uvedený formulář, veškerá data kromě poznámek/zpráv jsou povinná.
Ujistěte se, že před zaškrtnutím políčka jste si přečetli a rozumíte veškerým informacím, dostupným na
odkazu.
Vzorek vám bude zaslán pouze v případě, když zaškrtnete políčko Souhlas pro marketingovou akci a váš zájem
bude v souladu se všemi výše uvedenými podmínkami, přičemž zaslání vzorku je vždy na zvážení a rozhodnutí
společnosti 3M.

