
Platnosť akcie 1. 7. 2019 – 31. 8. 2019

nakúp v hodnote nad 

1 000 € bez DPH

nakúp v hodnote nad 

2 000 € bez DPH

nakúp v hodnote nad 

3 000 € bez DPH

Makita – sada vrtákov a sekáčov 
SDS-PLUS, 10-dielna, 
v hodnote 47,92 € za 1 €

Makita – vŕtacie kladivo HR2470 
v hodnote 159,90 € za 1 €

Makita – vŕtacie kladivo HR2470T
s rýchloskľučovadlom
v hodnote 229,90 € za 1 €

Makita – aku vŕtací
skrutkovač 12 V Max 
v hodnote 169,90 € za 1 €

Makita – Vysávač VC2012L 
v hodnote 239,90 € za 1 €

Makita – sada bitov, 104 ks 
v hodnote 75,25 € za 1 €

alebo

alebo

alebo

získaj

získaj

získaj

— 
Letná akcia ABB 
Nakupuj vybrané výrobky ABB 
a získaj odmeny len za 1 €
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Akcia sa vzťahuje na položky sortimentu ABB – vypínače, zásuvky a modulárne rozvodnice 
UK600 a platí v období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 v sieti zapojených veľkoobchodov.

JednoRazový nákuP
Zákazník si musí kúpiť tovar ABB v hodnote 1 000 €, 2 000 € alebo 3 000 € bez DPH naraz počas 
trvania akcie.
Na základe objemu sa môže rozhodnúť, ktorú odmenu si vyberie a tá mu bude po schválení 
obchodníkom ABB predaná na predajnom mieste veľkoobchodu. Odmena bude vždy uvedená 
na bločku z registračnej pokladne alebo na faktúre pri ďalšom nákupe za 1 €.
Odmenu odovzdáva predajca na predajnom mieste spolu s obchodníkom ABB, ak sa nedo-
hodnú inak.

PoStuPný nákuP
Zákazník sa môže rozhodnúť aj pre postupný nákup tovaru ABB v hodnote 1 000 €, 2 000 € alebo 
3 000 € bez DPH počas trvania akcie.
Zákazník musí obchodníkovi ABB vydokladovať stanovený objem. Telefonický kontakt na ob-
chodníka ABB bude uvedený na letákoch o akcii na predajnom mieste.
Na základe objemu sa môže rozhodnúť, ktorú odmenu si vyberie a tá mu bude po schválení 
obchodníkom ABB predaná na predajnom mieste veľkoobchodu. Odmena bude vždy uvedená 
na bločku z registračnej pokladne alebo na faktúre pri ďalšom nákupe za 1 €.
Odmenu odovzdáva predajca na predajnom mieste veľkoobchodu spolu s obchodníkom ABB, 
ak sa nedohodnú inak.
Odmena bude vždy uvedená ako položka na faktúre alebo bločku z registračnej pokladne 
veľkoobchodu. 

Akcia sa nemôže kumulovať. Tovar, na ktorý už bola vydaná odmena, sa nemôže započítať znova. 
Kontroluje obchodník ABB. 
Do akcie sa započítavajú bločky alebo faktúry s dátumom od 1. 7. do 31. 8. 2019. Zákazníci si 
môžu uplatniť nárok na odmenu najneskôr do 15 dní po skončení akcie.
Do akcie sa započíta predaj tovarov zo sortimentu vypínačov a zásuviek a modulárne rozvodnice 
UK600 so štandardnou predajnou cenou (nákup mimo projektov so špeciálnou cenou a projek-
tov manažovaných ABB).
Produkty nakúpené počas predajnej akcie, na ktoré bola uplatnená odmena, nie je možné vrátiť.
Zoznam zapojených veľkoobchodov do akcie bude uverejnený na webe spoločnosti ABB.

Počet akciových produktov Makita je limitovaný a ABB si vyhradzuje právo ponúknuť zákazní-
kovi podobný tovar po vzájomnej dohode s ním. 
Prípadné reklamácie produktov Makita vybavuje ich obchodné zastúpenie v servisnom stre-
disku Makita v Banskej Bystrici. Reklamovaný tovar Makita je potrebné zaslať prostredníctvom 
kuriérnej spoločnosti DHL do servisného strediska spolu s faktúrou alebo blokom o zakúpení 
tovaru a opečiatkovaným záručným listom (opečiatkuje ABB). Náklady spojené s poslaním re-
klamovaného tovaru do servisného strediska hradí Makita. Prosím pripísať na faktúru alebo 
pokladničný blok „Akcia ABB“. Viac informácií na www.makita.sk.

—
Podmienky akcie
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