
Dział Elektroenergetyczny i Telekomunikacyjny
Produkty niskiego napięcia

samochodowy
transmiter FM z pilotem

Zamów  
wysokiej jakości osprzęt na niskie napięcie:  

termokurczliwy lub żywiczny firmy 3M 

i ciesz się nagrodą!

Od wielu dziesięcioleci firma 3M  
należy do czołowych producentów osprzętu 
kablowego.  
Nasze produkty cechuje najwyższa jakość, 
łatwość stosowania, uniwersalność,  
wygoda i bezpieczeństwo.

Już od kilku lat instalatorzy mają szansę pracować na naszych zestawach termokurczliwych z serii AH PL.  

Teraz oferta osprzętu na nn powiększa się o całą gamę produktów żywicznych z serii Scotchcast™.  

Zamów już dziś. Szczegóły promocji na odwrocie 

Promocja trwa od 14.02.2011 do 31.03.2011 lub do wyczerpania nagród!!!

za darmo!!!



 Akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą 1. „Promocja 
Transmiter FM”.
 Podmiotem organizującym niniejszą akcję promocyjną jest firma 2. 
3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nada-
rzyn, zwana dalej „Organizatorem”. Akcja promocyjna trwać bę-
dzie w okresie od 14 lutego 2011 roku do 31 marca 2011 roku. 
 Akcja promocyjna związana jest z promocją osprzętu na nn 3. 
3M: muf termokurczliwych AH PL oraz muf żywicznych Scotch-
cast™. Szczegółowa listę produktów objętych promocją stano-
wi załącznik numer 1.
 Akcja promocyjna przeznaczona jest dla podmiotów gospodar-4. 
czych (przede wszystkim hurtowni i dystrybutorów) zajmujących 
się sprzedażą produktów Organizatora, zwanych dalej Uczest-
nikami, którzy dokonają zakupu promocyjnego wyznaczonych 
produktów.
 Promocja trwa od 14.02.2011 do 31.03.2011 roku, lub do mo-5. 
mentu wyczerpania nagród.
 Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie jednorazowego 6. 
zakupu za co najmniej 400PLN netto po rabacie produktów  
z  listy stanowiącej załącznik 1 (zgodnie z Minimalną Ilością  
Zamówienia) w okresie trwania promocji.

 Promocja przewiduje, iż za każde zamówienie o wartości  7. 
400 PLN netto złożone w okresie trwania promocji, 3M przekaże 
samochodowy transmiter FM z pilotem.
 Warunkiem otrzymania nagrody jest – oprócz spełnienia wymo-8. 
gów, o których mowa w pkt. 3 – wysłanie prawidłowo wypełnio-
nego formularza zgłoszeniowego.
 Na formularzu należy podać numer faktury potwierdzającej do-9. 
konanie zakupu oraz datę wystawienia tej faktury. W promocji 
biorą udział tylko zamówienia złożone w okresie trwania pro-
mocji.
 Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą na adres: 3M 10. 
Poland Sp. z o.o. Dział Elektroenergetyczny, al. Katowicka 117, 
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Promocja”. 
 Transmiter FM zostanie wysłany w ciągu  30 dni od momentu 11. 
otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenio-
wego na adres podany na tym formularzu.
 Liczba bezpłatnych transmiterów FM jest ograniczona. O przy-12. 
znaniu transmitera decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROMOCJI „Promocja Transmiter FM”

Regulamin

 

Nazwa Firmy:

Nazwisko osoby zgłaszającej: 

Numer Faktury 3M:        

Wartość zakupionych zestawów:    Wnioskowana ilość Transmiterów FM:

Adres wysyłki transmitera/ów: 

  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


