
Sedna

Vásároljon szerelvényeinkből 
és lecseréljük munkaruhatárát! 
Az akció időtartama: 2016. május 16. – október 31. 

schneider-electric.hu

Az akcióban részt vevő termékek:

MertenAsfora Unica Prima IP20Classic Cedar 
Plus

IP44



Baseball sapka
50 000 Ft-os nettó 

vásárlási összeg után

Környakú póló
60 000 Ft-os nettó 

vásárlási összeg után

Pulóver
200 000 Ft-os nettó 

vásárlási összeg után

Munkás zubbony
200 000 Ft-os nettó 

vásárlási összeg után

Kantáros nadrág
200 000 Ft-os nettó 

vásárlási összeg után

Mellény (bélelt)
300 000 Ft-os nettó 

vásárlási összeg után

Kabát (bélelt)
350 000 Ft-os nettó 

vásárlási összeg után

Választható munkaruhák*:

Zubbony és nadrág 
mérettáblázat

Méret Derékbőség 
(cm)

Mellbőség 
(cm)

S 88 88

M 96 96

L 104 104

XL 112 112

2XL 120 120

3XL 128 128
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* Nettó vásárlási összeghatáronként 1 db munkaruha választható. Például nettó 100 000 Ft vásárlás után 2 db baseball sapka.



Az akcióban részt vevő termékek:

SednaAsfora Unica

Prima IP20

Merten

Cedar Plus IP44Classic
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Az akció leírása, tudnivalók: 
•	 Az akció időtartama 2016. május 16. – október 31., de ez előtt is véget érhet, ha a munkaruha-készletek elfogynak.
•	 Az ajándékok a készlet erejéig érhetőek el. Az ajándékok változtatásának jogát fenntartjuk. A képek illusztrációk.
•	 Az akcióban részt vevő termékek: Asfora, Sedna, Unica, Merten, Classic, Cedar Plus, Prima szerelvénycsaládok.
•	 Töltse ki adatait hiánytalanul az utolsó oldalon, és aláírásával erősítse meg az akcióban való részvételét.
•	 Az akció ideje alatt vásároljon a Schneider Electric jelen akcióban részt vevő termékeiből, a programban részt 

vevő bármelyik villamossági szaküzletben, és vásárlásait írja be a füzet 5. oldalán kezdődő táblázatba.  
A vásárlások rögzítésekor adja meg a vásárlást igazoló számla vagy szállítólevél számát, a vásárolt akciós 
Schneider Electric termékek nettó értékét és típusát. Írja alá Ön is, valamint a kereskedés képviselője is. 

•	 Ha a füzetben rögzített vásárlásai elérték a kiválasztott munkaruha melletti értéket, töltse ki a 8. oldalon található 
megrendelőlapot. Adja meg a kiválasztott munkaruha méretét és a vásárlási összeg alapján igényelt darabszá-
mát. Végül adja át a füzetet a bolti értékesítőnek. A kiválasztott munkaruhák átadása a raktárkészleteknek meg-
felelően alakul. A ruhaneműk átadása előtt értesítést küldünk.

•	 A kitöltött füzettel együtt adja le a számla vagy a szállítólevél másolatát, mert a Schneider Electric azokat ellen-
őrzi. A ruhákat csak abban az esetben adja át, ha a számlák vagy szállítólevelek tartalma megegyezik a füzetben 
rögzített tartalommal. 

•	 Az akció csak az akció ideje alatt kiállított számlákra vagy szállítólevelekre, illetve visszavonásig érvényes. A vá-
sárlások (számlaértékek) összevonhatók.

•	 A Schneider Electric a munkaruha-rendeléseket havonta egy alkalommal, összesítve intézi.  
•	 Az akció teljes időtartama alatt egy vállalkozás ruhatípusonként maximum 5 darabot igényelhet. 

1.
Vásároljon minden 
munkájához 
Schneider Electric 
szerelvényt.

2.
Rögzítse 
vásárlásait 
a füzetben.

3.

Ha elérte a 
kiválasztott 
munkaruha 
melletti 
értéket, adja 
le a füzetet.

4. Várjon az 
értesítésre. 5. Vegye át a 

munkaruhát.
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Vásárlások

Azonosító  
(számla száma vagy 
szállítólevél száma)

Vásárlás 
nettó 

összege 

Schneider Electric 
szerelvény 
családneve

Vásárlás 
dátuma 

Bolt igazolása  
(aláírás/pecsét) 

Villanyszerelő 
igazolása (aláírás/

pecsét)
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Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b
telefon: 382-2600, fax: 206-1451 
http://www.schneider-electric.hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: 382-2800, fax: 382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com

Részvételi és megrendelőlap
Villanyszerelő neve:..................................................................... Cégnév:.............................................................. 

Postacím:........................................................................................ Villanyszerelő aláírása:

Telefonszám:.................................................................................

E-mail:.............................................................................................
A résztvevő a feltételek elfogadását és az adatkezelésre vonatkozó engedélyét aláírásával igazolja. 

Személyes adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy azokat a Schneider Electric Zrt. mint adatkezelő ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül saját 
marketing tevékenysége, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználhassa; a www.schneider-electric.hu weblapon partnerei között szerepel-
tesse; saját termékeiről, akcióiról, elektronikusan vagy telefonon tájékoztatást nyújtson esetleges tiltási nyilatkozatom kézhezvételéig. Az adatok valódiságáért 
felelősséget vállalok, valamint vállalom, hogy bármilyen, az adatokban történő változást jelzem a Schneider Electric Zrt. felé. A játékban csak nagykorú személy 
vehet részt.

Ruhanemű Méretek Vásárlás nettó összege (Ft) Igényelt darabszám
Baseball sapka 50 000

Környakú póló S M L XL 2XL 3XL 60 000

Pulóver S M L XL 2XL 3XL 200 000

Munkás zubbony S M L XL 2XL 3XL 200 000

Kantáros nadrág S M L XL 2XL 3XL 200 000

Mellény (bélelt) S M L XL 2XL 3XL 300 000

Kabát (bélelt) S M L XL 2XL 3XL 350 000


