Promocja Festool 18V - Wiosna 2020
Produkty biorące udział w promocji:

Akumulatorowa
wkrętarka udarowa TID 18

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka
udarowa PDC 18/4

Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka T 18+3

Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka C 18

Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka DRC 18/4

Młotowiertarka
akumulatorowa BHC 18

Akumulatorowa wkrętarka
budowlana DWC 18-2500/DWC 18-4500

Akumulatorowe
urządzenie wielofunkcyjne OSC 18

Zagłebiarka akumulatorowa
TSC 55

Akumulatorowa ręczna
pilarka tarczowa HKC 55

Wyrzynarka akumulatorowa
PSC 420

Wyrzynarka akumulatorowa
PSBC 420

Akumulatorowe pilarki do
materiałów izolacyjnych ISC 240

Akumulatorowa
szlifierka kątowa AGC 18

Akumulatorowy system cięcia z
osprzętem diamentowym DSC-AGC 18

Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian i błędów. Wykonano dla Festool GmbH, D-73240 Wendlingen, 2020.

NOWOŚĆ!

* Wszystkie informacje, przegląd produktów objętych promocja, lista Partnerów Handlowych oraz warunki uczestnictwa znajdziesz na: www.festool.pl/promotion
Promocja dotyczy następujących wariantów: Basic/Compact/Plus/Plus-SCA/Set lub Set-SCA. Okres promocji: od 1 kwietnia 2020 do wyczerpania zapasów.
Znak słowny i loga Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane na podstawie licencji przez TTS Tooltechnic Systems£AG & Co.£KG a tym samym przez Festool.

Warunki uczestnictwa w Promocji „18V, wiosna 2020“
Biorąc udział w „Promocji 18 V“ w czasie obowiązywania promocji, czyli w terminie od 01.04.2020 r. do momentu
wyczerpania zapasów, zgodnie z następującymi warunkami, uzyskuje się możliwość otrzymania gratis akumulatora 5,2 Ah
Bluetooth® (numer artykułu 202479) od dystrybutora biorącego udział w promocji.
1. Ogólne warunki uczestnictwa
a) Do udziału uprawnione są osoby fizyczne i prawne, które posiadają stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce
i które ukończyły 18 lat.
b) Pracownicy Grupy TTS, członkowie ich rodzin oraz handlowi partnerzy systemowi nie mogą brać udziału w promocji.
c) Ponadto udział w promocji jest równoznaczny z tym, że uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa. Potwierdzeniem
warunków uczestnictwa jest wniosek o gratis akumulator 5,2 Ah Bluetooth® (numer artykułu 202479) zgłoszony u
dystrybutora Festool, biorącego udział w promocji.
2. Specjalne warunki uczestnictwa
a) Promocja obowiązuje wyłącznie przy zakupie nowego urządzenia akumulatorowego Festool 18 V w wariancie
Basic/Compact/Plus/Plus-SCA-/Set lub Set-SCA. Szczegółowa lista znajduje się na stronie:
www.festool.pl/promotion („produkt promocyjny“). Z promocji wyłączone są w szczególności następujące grupy
produktów Festool: ETSC, DTSC, RTSC, SysRock, SysRock DAB+, Syslite Uni i Syslite KAL II.
b) Udział w promocji jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem dystrybutora biorącego udział w promocji. Nie
zostaje zawarta żadna umowa pomiędzy Festool a klientem końcowym.
c) Przegląd dystrybutorów biorących udział w promocji znajduje się na stronie www.festool.pl/promotion
(„Dystrybutorzy biorący udział w promocji“).
d) Okres obowiązywania promocji rozpoczyna się 01.04.2020 i kończy się z chwilą wyczerpania zapasów.
3. Informacje ogólne
a) Organizatorem promocji jest dystrybutor biorący udział w promocji, który dostarcza bezpłatnie akumulator.
b) Festool nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie akumulatora przez dystrybutora.
c) Festool zastrzega sobie prawo do anulowania promocji w dowolnym momencie.
d) Dystrybutor zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania lub wykluczenia z przyszłego udziału w tego typu
promocjach uczestników podających fałszywe lub niepełne dane, dokonujących manipulacji podczas procesu
uczestnictwa lub też podejmujących próbę takiej manipulacji i/ lub wykraczających w sposób umyślny przeciwko
warunkom uczestnictwa i/ lub próbujących w nieuczciwy i/ lub inny ukryty sposób wpływać na wynik uczestnictwa
w promocji.
e) Jeżeli uczestnik promocji zakupi produkt objęty promocją i dokona jego zwrotu, nie ma prawa do otrzymania
akumulatora gratis.
f) Dochodzenie na drodze postępowania sądowego oraz wypłata równowartości akumulatora w gotówce są
wykluczone.
g) Znak słowny i loga Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane na
podstawie licencji przez TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a tym samym przez Festool.
4. Ochrona danych osobowych
Składając wniosek o przesłanie bezpłatnego akumulatora uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa i zgadza się na
przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji promocji przez dystrybutora. Przetwarzanie
danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 a) RODO.
W każdej chwili można odwołać zgodę na wykorzystanie danych osobowych, kontaktując się z dystrybutorem. W takim
przypadku dystrybutor zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia danych.

