
Promo akce platí od 19.08.2019 do 30.09.2019 nebo do vyprodání zásob.

Pravidla a podmínky akce můžete nalézt na zadní straně. 
Promo akci organizuje 3M Česko, spol. s r.o.,  
V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

Za zakoupení fíbrového disku nyní nabízíme podložku pro fíbrové disky  
125 mm ZDARMA

Objednejte 100 kusů 
3M™ Cubitron™ II  
125 mm fíbrových disků 

1 kus 125 mm podložka 
ZDARMA

3M™ Cubitron™ II 982C 987C 782C 787C 125 mm
fíbrové disky



Zásady programu
I. ORGANIZÁTOR PROGRAMU
Organizátorem programu „Cubitron™ II 982C 987C 782C 787C 125mm fíbrové kotouče” je 3M Česko, spol. s r.o. (se sídlem: 148 00 Praha, V parku 2343/24, IČO: 41195698, DIČ: 
CZ41195698, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3729) (dále v textu: “Organizátor”)

II. ÚČASTNÍCI PROGRAMU
1. Programu se mohou účastnit ty obchodní společnosti, které nakupují v distribuční síti Organizátora v průběhu trvání programu produkty uvedené v oddíle III. těchto Zásad programu  
 (dále jen „Zásady“) (dále jen „účastníci“).
2. Programu se nemohou účastnit:
 a)   zaměstnanci Organizátora.
 b)   osoby podílející se na přípravě a realizaci programu,
 c)   obchodní společnosti, které přímo spolupracují s Organizátorem a všechny obchodní společnosti a jejich zaměstnanci, a smluvní strany (obchodní partneři), kteří se podílejí  
       na distribuci produktů uvedených v oddíle III. těchto Zásad.

III. ROZSAH PROGRAMU
 Program zahrnuje nákup jakýchkoli produktů uvedených v následující tabulce produktů:

IV. TRVÁNÍ PROGRAMU
Program trvá od 12. srpna 2019 do 30. září 2019.

V. PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU
1. Účastník má nárok na dar, pokud během období trvání programu zakoupí v distribuční síti 3M Produkty v požadovaném množství. Za každých 100 zakoupených kusů některého typu   
 Produktů obdrží účastník vždy jeden dárek. Po zakoupení 100 a více kusů produktů tedy obdrží účastník jeden dárek, v případě zakoupení 200 kusů obdrží dárky dva atd. Dárkem v tomto  
 programu je nosič fíbrových kotoučů o průměru 125 mm. Dárky budou účastníkům zaslány Organizátorem po dokončení objednávky a jejím odeslání Organizátorovi (Příloha 1 těchto Zásad).  
 Formulář, prosím, zašlete na následující e-mailové adresy:
 jmolzerova@mmm.com a psmejkal.cw@mmm.com  

2. Dárek bude účastníkovi doručen do 30 pracovních dnů poté, co podá Formulář objednávky (v souladu se vzorem uvedeným v Příloze 1. těchto Zásad), obsahující potvrzení o zakoupení  
 100 kusů některého typu Produktu. Nákup je potvrzen číslem faktury nebo číslem potvrzení o platbě. Účastník není povinen zaslat Organizátorovi kopii potvrzení o platbě. Formulář   
 objednávky bude zaslán Organizátorovi. Organizátor je oprávněn kontrolovat oprávněnost nároku na dárek, ale neprovádí kontrolu ceny Produktů při prodeji koncovému uživateli.
3. Pořadatel doručí dárek na adresu uvedenou Účastníkem ve Formuláři objednávky.
4. Účastník může podat Formulář objednávky (v souladu se vzorem uvedeným v Příloze Zásad č. 1.) nejpozději do 31. října 2019. 
5. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně změnit obsah programu, pozastavit nebo ukončit program před jeho ohlášeným uplynutím, nebo prodloužit jeho trvání. 

VI. KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKY
1. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Programu, mohou Účastníci kontaktovat Organizátora na následující adrese: 3M Česko, spol. s r.o., Divize brusných systémů,  
 148 00 Praha, V parku 2343/24, nebo na e-mailové adrese: jmolzerova@mmm.com. Organizátor na žádost odpoví do 7 pracovních dnů od jejího přijetí.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Správce  údajů: 3M Česko, spol. s r.o. (se sídlem: 148 00 Praha, V parku 2343/24, IČO: 41195698, DIČ: CZ41195698, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
 v Praze, oddíl C, vložka 3729) a společnosti skupiny 3M Group v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/.
2. Účel a důvod sběru údajů
 Účast v programu a s tím související poskytování údajů je dobrovolné. Svojí účastí účastníci vyslovují souhlas s těmito Zásadami a potvrzujete, že jste se seznámili se Zásadami ochrany   
 osobních údajů Organizátora. Organizátor spravuje osobní údaje účastníků z následujících důvodů: 
 a.   za účelem účasti v programu a z důvodu řešení případných stížností,
 b.   k archivaci (jako důkazní materiál), informace bude použita jako důkaz v případě, že Organizátor bude prosazovat své oprávněné zájmy, 
 c.   z důvodů souvisejících s naší službou a nabídkou našich Produktů, hodnocením spokojenosti zákazníků včetně nutnosti vymáhat opodstatněný zájem o Produkty a služby   
       Organizátora a propagací (přímý marketing) prováděný Organizátorem, což znamená prosazování našich zákonných zájmů
 d.   z dalších důvodů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3M: https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/.
3. Doba trvání uložení údajů: Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje zpracovávané na základě oprávněných zájmů Organizátora do data splnění jeho oprávněných zájmů nebo  
 do doby, než účastník předloží své výhrady k takovému nakládání s osobními údaji; 
4. Poskytování údajů: Organizátor je oprávněn zpracované osobní údaje předávat třetím stranám, včetně právnických osob se sídlem v jiných zemích, v souladu se zásadami ochrany osobních  
 údajů Organizátora: https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/
5. Právo podat stížnost: V souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Organizátora může účastník požádat o informace o zpracování svých osobních údajů, požádat o jejich opravu, vymazání  
 nebo blokaci a může proti zpracování osobních údajů vznést námitku. V případě porušení práv se může účastník obrátit na český kontrolní orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem  
 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)
6.  Další informace o tom, jak Organizátor nakládá s osobními údaji, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Organizátora:   
 https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/

VIII. STÍŽNOSTI 
1. Během trvání programu mají všichni účastníci právo vznést stížnost a to nejpozději do 15. října 2019. O datu podání stížnosti rozhoduje datum na poštovním razítku. Platné jsou pouze písemné  
 stížnosti zaslané formou doporučeného dopisu na adresu Organizátora:  
  3M Česko, spol. s r.o.
  V Parku 2343/24
  148 00 Praha 4

2. Stížnost musí obsahovat informace identifikující účastníka, který stížnost podal a důvod stížnosti.
3. Stížnosti podané po výše uvedené lhůtě nebudou brány v úvahu.
4. O výsledku stížnosti bude účastník informován doporučeným dopisem a to do 30 pracovních dnů od přijetí stížnosti.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. V záležitostech neuvedených v těchto Zásadách se uplatní právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné právní předpisy. 
2. Účastník není oprávněn požadovat namísto dárku peněžní náhradu.
3. Program nesmí být spojen s jinými programy, propagačními akcemi, soutěžemi nebo jinými propagačními akcemi pořádanými Organizátorem, jejichž předmět se vztahuje též ke koupi   
 Produktů. V případě pochybností platí, že účastník, který má nárok na dar v souběžném programu, soutěži nebo akci (jejíž předmět se vztahuje též ke koupi Produktů), se nesmí účastnit  
 programu „Cubitron II 982C 987C 782C 787C 125mm fibrový kotouč“.

Katalogové číslo Název produktu Prodejní jednotka

7000028191 982C fíbrový kotouč  P36+ 125x22mm 1 ks

7000028195 982C fíbrový kotouč   P60+ 125 x 22mm 1 ks

7000028197 982C fíbrový kotouč  P80+ 125 x 22mm 1 ks

7000028193 987C fíbrový kotouč  P36+ 125x22mm 1 ks

7000028199 987C fíbrový kotouč  P60+ 125 x 22mm 1 ks

7000028200 987C fíbrový kotouč  P80+ 125 x 22mm 1 ks

7100099576 782C fíbrový kotouč  P36+ 125 x 22mm 1 ks

7100099095 782C fíbrový kotouč  P80+ 125 x 22mm 1 ks

7100099094 782C fíbrový kotouč  P60+ 125 x 22mm 1 ks

7100099546 787C fíbrový kotouč  120+ 125 x 22mm 1 ks

7100099788 787C fíbrový kotouč  P36+ 125 x 22mm 1 ks

7100099256 787C fíbrový kotouč  P80+ 125 x 22mm 1 ks

7100099245 787C fíbrový kotouč  P60+ 125 x 22mm 1 ks


