
PRODEJNÍ AKCE!
16. 10—8. 12. 2017

ZA NÁKUP
PROFESIONÁLNÍCH  
LEPIDEL 
NA VYNILOVÉ PODLAHY

2×
•   SCHÖNOX DUROCOLL 14 KG 

LEPIDLO S VLÁKNY PRO LVT 

•  SCHÖNOX IFLOOR SET 125 m² 
10 KG LEPIDLO SCHÖNOX IFLOOR  

5 KG SCHÖNOX KH FIX 
2 KS VÁLEČKŮ

5×
NEBO

 SODEXO DÁRKOVÝ PASS  
– POUKÁZKU V HODNOTĚ 500 KČ

ZÍSKÁŠ:

Každý 10. registrovaný účastník získává jako dárek  
dálniční známku na rok 2018 v hodnotě 1 500 Kč.

Rozdáváme dálniční známky v hodnotě 105 000 Kč! 

A NAVÍC

registrace na www.schonox-akce.cz

LIGU! 1.HRAJ
LEPIDLA PRO PROFÍKY

sodexo



Organizátor akce společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem se sídlem Brno, Bystrcká 1132/36, 624 00, IČO: 49437151. 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 12073. 
Akce pro organizatora zajišťuje společnost KREATURA digital s.r.o. se sídlem se sídlem Brno, Kroftova 1602/37, 
Brno-Žabovřesky, 616 00, IČO: 03821137. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně oddíl C, vložka 86994. 
Zaměstnanci organizátora se nesmí akce účastnit. 
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost KREATURA digital s.r.o., se sídlem: 
Kroftova 1602/37, Žabovřesky, 616 00 Brno. 
Společnost KREATURA digital s.r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci 
a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na odměnu, včetně práva vyloučit účastníka akce 
za porušování pravidel či všeobecných závazných právních předpisů pokud byl účastník z této činnosti důvodně 
podezřelý. 
Společnost KREATURA digital s.r.o. poskytne společností Sika CZ, s.r.o. pouze kontaktní údaje účastníků akce 
za účelem nabízení svých služeb a k zaslaní odměn z akce „SCHÖNOX lepidla na podlahy 2017“.
Společnost KREATURA digital s.r.o. nebude poskytovat informace o cenách, za které akční zboží bylo 
zakoupeno zákazníkem.
Účastnit akce se mohou všechny fyzické a právnické osoby zaregistrované v České republice, které jsou 
konečnými spotřebiteli produktů Sika CZ, s.r.o. Účastnikem nemůže být osoba, která produkty Sika CZ, s.r.o. 
dále prodáva nebo je smluvním zákaznikem Sika CZ, s.r.o.
Účastník souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů organizátorem pro účely této akce. 
Organizátor Sika CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo ve výjimečném případě (např. problém s dodáním vybrané 
odměny apod.) nahradit odměnou jinou v podobné hodnotě.
Organizátor si vyhrazuje právo pro změnu a dobu trvání akce. 
Odměny nelze vymáhat soudně. 

Podrobná pravidla akce najdete na webových stránkách 
www.schonox-akce.cz.

Odměnu získá každý, kdo 

vyplní registrační údaje do formuláře na webových 
stránkách akce: www.schonox-akce.cz 

a současně přiloží naskenovaný (vyfocený) účetní doklad 
(účtenka nebo faktura).

Poukazy a odměny budou zasílány poštou.

Prodejní akce neplatí pro smluvní zákazníky Sika CZ, s.r.o.
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