Pravidla propagačnej akcie spoločnosti 3M
Prosím oboznámte sa s pravidlami propagačnej akcie spoločnosti 3M. Účasťou na akcii súhlasíte s týmito
pravidlami. Tieto pravidlá, ako aj všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce, sa riadia platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky. Organizátor si z dôležitých dôvodov vyhradzuje právo skrátiť, pozastaviť alebo
zrušiť akciu alebo zmeniť jej pravidlá.
Organizátor: 3M Slovensko s.r.o., sídlo: Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 46
775 854, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 83375/B
(„spoločnosť 3M“)
Agentúra: Mezanin s.r.o., Elišky Přemyslovny 378, 156 00 Praha 5 - Zbraslav-Praha-Zbraslav

Doba trvania akcie: 4.6. – 30.9.2018
Miesto akcie: Slovenská republika
Táto akcia nie je určená pre spotrebiteľov, je určená výlučne pre podnikateľské subjekty. Spoločnosť 3M si
vyhradzuje právo nereagovať na otázku alebo nevyhovieť žiadosti, ak nepochádza od podnikateľského subjektu.
Aby sme porozumeli predmetu podnikania prípadných záujemcov, spoločnosť 3M používa dotazník, ktorý musia
záujemcovia vyplniť, ak sa chcú zúčastniť na tejto propagačnej akcii. Spoločnosť 3M si ďalej vyhradzuje právo
vybrať záujemcov, ktorí dostanú vzorky, na základe informácií získaných z dotazníkov. Spoločnosť 3M nemusí
poskytnúť vzorky všetkým záujemcom.
Táto akcia je organizovaná takým spôsobom, že doručovanie vzoriek vykonáva naša marketingová agentúra
uvedená vyššie a následne sa zisťujú skúseností zákazníka a jeho potenciálny budúci záujem o daný výrobok.
Takéto zisťovanie sa uskutoční prostredníctvom distribútora podľa výberu zákazníka alebo priamo spoločnosťou
3M. Z tohto dôvodu budú údaje, ktoré nám poskytnete na účely akcie, postúpené tiež uvedenej agentúre
a distribútorovi, ktorého si vyberiete. Spoločnosť 3M môže tiež určeného distribútora požiadať, aby jej poskytol
obchodné informácie o budúcich vzájomných obchodoch týkajúcich sa tohto výrobku.
Ak pracujete pre distribútora, spojte sa, prosím, s kontaktnou osobou spoločnosti 3M.
Vyplňte formulár uvedený nižšie, všetky údaje sú povinné okrem poznámok / správ.
Uistite sa, prosím, že pred označením políčka ste si prečítali a rozumiete všetkým informáciám, ktoré sú dostupné
na odkaze nižšie.
Vzorka vám bude zaslaná iba v prípade, že označíte políčko Súhlas pre akciu nižšie a váš záujem bude v súlade so
všetkými vyššie uvedenými podmienkami, pričom zaslanie vzorky je vždy na zvážení a rozhodnutí spoločnosti 3M.

