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Az akció idôtartama alatt 5 méter RAUTITAN csô vásárlása esetén
1 méter RAUPIANO Plus 50 mm átmérôjû hangcsillapított lefolyó-
csövet adunk ajándékba.

Regisztráljon a www.rehauakcio.hu oldalunkon és küldje be nekünk
a RAUTITAN vásárlásról szóló számláinak másolatát e-mailben,
faxon vagy postán! A küldeményre írja rá: REHAU 5+1 akció.

Az akció 2010. augusztus 1-tôl 2010. szeptember 30-ig, illetve
visszavonásig tart.

A részvételi feltételeket olvassa el a hátoldalon, vagy a
www.rehauakcio.hu oldalon az interneten.
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REHAU 5+1 ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSÔAKCIÓ
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A meghirdetett REHAU 5+1 épületgépészeti csôakció
2010. augusztus 1-tôl 2010. szeptember 30-ig, illetve visszavonásig tart.

A REHAU minden számlával igazolt 5 méter RAUTITAN csô vásárlása esetén
1 méter RAUPIANO csövet ingyen ad vásárlóinak.

Az akcióban való részvétel feltételei és az akció menete:

1. Minden résztvevônek regisztrálnia kell magát a
www.rehauakcio.hu honlapon, vagy telefonon a
06 23 530 717-es telefonszámon.

2. A résztvevônek a REHAU RAUTITAN csövek vásárlásáról szóló
számlákat az akció idôtartama alatt össze kell gyûjtenie és a
másolatokat be kell küldenie REHAU-nak. Az e-mail, fax vagy
levél küldeményekre mindig rá kell írni: REHAU 5+1 akció.

3. REHAU csak olyan számlákat fogad be, amelyeket az akció
idôtartama alatt állítottak ki.

4. Az akcióba nem lehet beküldeni olyan számlákat, amelyekre
egyéb megállapodás szerinti kedvezmények vonatkoznak,
például projektkedvezmény.

5. Az akcióban azok a vásárlók vehetnek részt, akik az adott
hónap 30. napjáig a www.rehauakcio.hu honlapon, vagy
telefonon regisztráltak, és beküldték a Rautitan csô vásárlásról
szóló, nevükre kiállított számláik másolatát.

6. Ajándék termék: kizárólag DN 50 átmérôjû hangcsillapított
RAUPIANO Plus csövek. A csövek hosszát és darabszámát
a vásárló dönti el, és a számlákkal együtt küldi meg a REHAU
számára.

7. Az akciós csomagok elszámolása havi rendszerességgel
történik. Az akciós RAUPIANO csomagokat REHAU a beküldés
hónapját követô naptári hónap folyamán adja át.
Pl.: ha a beküldés dátuma augusztusra esik, akkor az átadás
szeptember folyamán történik meg.
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