
3M Dział Elektroenergetyczny
Przenośne drukarki etykiet

Kup 20 rolek taśmy 3M by Dymo  
i odbierz swoją drukarkę PL200  
zupełnie za darmo! 
Przenośna drukarka etykiet 3M PL200 to najlepsze narzędzie  

do profesjonalnych zastosowań elektrycznych, budowlanych  

i informatycznych. Dzięki wysokiemu zaawansowaniu  

technologicznemu gwarantuje wysoką jakość pracy.  

Jest łatwa w obsłudze, posada wiele zaawansowanych funkcji,  

w tym możliwość zaprogramowania klawiszy skrótów  

oraz drukowania kodów kreskowych, co znacznie ułatwia  

i przyspiesza pracę. Dzięki niewielkiej wadze znajdzie zastosowanie  

w każdym środowisku.

Promocja trwa od 15 października do 15 grudnia 2010 roku.

Drukarka etykiet
PL200
za darmo



Warunki udziału w promocji  
„Drukarka za darmo Q4 2010”

1.  Organizatorem promocji „Drukarka za darmo Q4 2010”  
jest Dział Elektroenergetyczny 3M Poland Sp. z o.o.

2.  Promocja adresowana jest do klientów Działu 
Elektroenergetycznego 3M Poland Sp. z o.o.

3.  Promocją objęte są produkty z oferty przenośnych drukarek 
etykiet 3M by Dymo. Szczegółowa listę produktów objętych 
promocją stanowi załącznik numer 1.

4.  Promocja trwa od 15 października do 15 grudnia 2010 roku,  
lub do momentu wyczerpania zapasu bezpłatnych drukarek. 

5.  Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie jednorazowego 
zakupu, co najmniej 20 taśm, z listy stanowiącej załącznik 1  
(4 x 5 zgodnie z Minimalną Ilością Zamówienia) w okresie 
trwania promocji.

6.  Promocja przewiduje, iż za każde 20 taśm 3M by Dymo, 
zakupione w okresie trwania promocji, 3M przekaże bezpłatnie 
przenośną drukarkę etykiet PL200.

 
 
7.  Warunkiem otrzymania bezpłatnej drukarki jest  

– oprócz spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 3  
– wysłanie prawidłowo wypełnionego niniejszego formularza 
zgłoszeniowego

8.  Na formularzu należy podać numer faktury potwierdzającej 
dokonanie zakupu oraz datę wystawienia tej faktury.  
W promocji biorą udział tylko faktury wystawione w okresie 
trwania promocji.

9.  Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą na adres:  
3M Poland Sp. z o.o. Dział Elektroenergetyczny,  
Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem 
„Promocja”. 

10.  Bezpłatna drukarka zostanie wysłana w ciągu 30 dni od 
momentu otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego  
na adres podany na tym formularzu.

11.  Liczba bezpłatnych drukarek jest ograniczona. O przyznaniu 
bezpłatnej drukarki decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROMOCJI „Drukarka za darmo Q4 2010”

Nazwa Firmy:

Nazwisko osoby zgłaszającej: 

Numer Faktury 3M:      Data wystawienia faktury: 

Ilość zakupionych taśm:     Wnioskowana ilość drukarek:

Adres wysyłki drukarek: 

  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją promocji 

oraz ich przechowywanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.

Firma 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach k.Warszawy, al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn uprzejmie informuje, iż Pana/Pani dane osobowe są zbierane 
przez 3M Poland Sp. z o.o. w celach marketingowych. Dane te przeznaczone są wyłącznie dla firmy 3M, względnie upoważnionych przez nią podmiotów, w tym innych 
administratorów danych. Na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych  
z dnia 29.08.1997 r. ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych, poprawiania lub usunięcia.  
Zbieranie Pana/Pani danych opiera się na zasadzie pełnej dobrowolności.  
Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.3m.pl w katalogu Polityka Prywatności.

Miejscowość, Data       Podpis i pieczęć firmowa


