Zasady ogólne promocji:
1. Promocji podlegają produkty firmy DAHUA TECHNOLOGY.
2. Przy zakupie produktów DAHUA TECHNOLOGY zgodnie z poniższą tabelą do zakupów
dołączone zostanie odpowiednia nagroda w cenie 10 złotych netto.
3. Każde wydane 100 zł netto to 1 pkt w Programie Partnerskim.

PRÓG

Wartość zamówienia [netto,
po rabacie]

Punkty

I

12 000 zł

120 pkt

II

25 000 zł

250 pkt

III

40 000 zł

400 pkt

IV

50 000 zł

500 pkt

V

60 000 zł

600 pkt

VI

120 000 zł

1200 pkt

Nagroda
Wiertarka, wkrętarka lub
wiertarko-wkrętarka
udarowa z linii Bosch
Professional
Młot udarowo – obrotowy z
linii Bosch Professional
Tablet Lenovo TAB3
Myjka ciśnieniowa lub
zestaw (kamera inspekcyjna
+ urządzenie
wielofunkcyjne) z linii Bosch
Professional
Rower Giant Roam 2 Disc
2016
Voucher o wartości 6000 zł
(brutto) na dowolnie
wybraną wycieczkę z Biura
Podróży Solclub

Okres obowiązywania:
Promocja trwa od 03 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Dodatkowe postanowienia:
1. Promocja skierowana jest do instalatorów i firm z całego kraju, które dokonają zakupów w
firmie DTS System Sp. z o.o.
2. Istnieje możliwość osiągnięcia progu poprzez zsumowanie zakupów z okresu obowiązywania
promocji.
3. Promocja może łączyć się z innymi promocjami, jednak o fakcie tym decyduje firma DTS System
Sp. z o.o.

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów firmy DAHUA TECHNOLOGY w
okresie obowiązywania promocji.
5. Odbiór nagród możliwy jest najpóźniej do 2 października 2017 roku na warunkach określonych
w niniejszym regulaminie, bezpośrednio w siedzibie DTS System Sp. z o.o. lub w Oddziałach. W
przypadku wcześniejszego uzgodnienia, DTS System Sp. z o.o. prześle nagrodę na swój koszt
kurierem na adres podmiotu, o którym mowa w pkt 1.
6. Progi nie sumują się. Decydując się na odebranie nagrody po osiągnięciu danego progu,
wartość zamówienia nie będzie wliczana do kolejnych progów.
7. W przypadku braku nagród dodawanych do zamówień firma DTS System Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do wydania nagród zbliżonych specyfikacją techniczną wskazanych w niniejszej
promocji.
8. Promocji dedykowana jest specjalna strona https://program.partnerski.dts-system.pl, na
której klient ma możliwość sprawdzenia historii swoich zakupów i zamówienia nagrody.
9. Nagrodzeni zostają wszyscy klienci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym
regulaminie.
10. Zakupione produkty nie podlegają zwrotom.
11. Odbioru nagrody mogą dokonać wyłącznie osoby upoważnione według reprezentacji firmy,
lub osoby posiadające pełnomocnictwo szczególne do odbioru nagrody.

12. Nagroda w postaci Vouchera do Biura Podróży Solclub możliwa jest do wykorzystania
wyłącznie w Biurze Podróży Solclub zgodnie z aktualną ofertą biura podróży zamieszczoną na
stronie internetowej http://www.solclub.pl
13. Voucher do Biura Podróży Solclub jest ważny do końca 2017 roku. Punkty z tytułu
niewykorzystania Vouchera do końca 2017 roku nie mogą być zaliczone na poczet innej
nagrody, nie są zwracane klientowi i nie mogą być zaliczone na poczet innego konkursu
(promocji) w DTS System Sp. z o.o.

14. W przypadku wyboru przez podmiot oferty biura podróży Solclub w cenie niższej niż wartość,
Vouchera, DTS System Sp. z o.o. oraz Biuro Podróży Solclub nie zwraca różnicy wynikającej z
niższej ceny wybranej oferty. W przypadku nie wykorzystania Vouchera w pełnej wartości,
niewykorzystana kwota przepada, nie przechodzi również na inne promocje, konkursy, jak
również nie podlega wypłacie.

15. Warunkiem otrzymania nagrody jest terminowa zapłata ceny za zakupiony towar, za który
zostały przyznane punkty, które klient chce wykorzystać.

