
Váš obchodný partner

STAŇTE SA VÍŤAZOM 
ŠAMPIONÁTU ZBIERANIA BODOV!

Zbierajte body nákupmi 
a získajte hodnotné ceny!

Masterplast s.r.o.
Veľkoúľanská cesta 1339, 925 21 Sládkovičovo

Telefon: +421 918 817 389
E-mail: masterplast@masterplast.sk

PRAVIDLÁ PRE ZBIERANIE A UPLATNENIE BODOV:

Akcia na zbieranie bodov prebieha od 1. septembra 2019 do  
31. októbra 2019.  Účastníci: Odberatelia spoločnosti MASTER PLAST s.r.o. 
Body je možné získať nákupom.  Za každý nákup v hodnote 300 EUR bez DPH 
získate jeden bod. Svoje body môžete zameniť na hodnotné ceny uvedené 
v brožúre za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie.  
Zúčastnení partneri budú raz mesačne e-mailom informovaní o stave počtu  
nazbieraných bodov. 

PODMIENKY PRE UPLATNENIE BODOV: 

Počas obdobia zbierania bodov musí celková hodnota nákupu  
zúčastneného partnera prekročiť celkovú hodnotu nákupu v rovnakom 
období minulého roka (1. september 2018 až 31. október 2018). 
V čase zbierania bodov musí akcie zúčastnený obchodný partner  
kumulovane dosiahnuť najmenej 10 000 EUR hodnotu nákupu bez DPH.

Ďalšou podmienkou pre uplatnenie bodov je, že zúčastnený  
partner v čase uplatnenia nemôže mať záväzok voči MASTER PLAST s.r.o. 
splatný viac ako 15 dní.  Body môžu byť uplatnené len jednorázovo 
po uplynutí obdobia zbierania a to medzi 1. novembrom 2019 a  
15. novembrom 2019.

Ohľadne ďalších informácii kontaktujte Vášho obchodného zástupcu!

LG Veľkoplošný 
UHD SMART LED televízor 
Pre zaslúžený oddych

Použité obrázky sú len ilustračné. Vyhradzujeme si právo na zmenu

120 
bodov



KRUPS NESCAFE 
DOLCE GUSTO INFINISSIMA  
Najlepšia cesta k uzatvoreniu 
obchodu je dobrá šálka kávy

Použité obrázky sú len ilustračné. Vyhradzujeme si právo na zmenu

JBL CHARGE 4  
Odteraz tancujte kdekoľvek

20 
bodov

50 
bodov

JBL BAR 2.1
Vychutnajte si JBL zvuk s 
výkonom 300 W a cíťte sa 
ako v kine v pohodlí domova

80 
bodov

PLAYSTATION 4 
SLIM 500 GB
Skvelý typ pre darček k vianociam, 
užite si chvíle pohody s rodinou 
pri spoločnej hre

100 
bodov


