uzin bonutz podzim 2018
Zakoupením stěrkovacích hmot UZIN získáte kupony BONUTZ,
volně směnitelné za speciální věcné bonusy.

400 bonutz

k zakoupené paletě stěrkovacích hmot
uzIn nC 112, nC 115, nC 118, nC 152, nC 170,
nC 172, nC 182 ; k 1 roli Pluratex

200 bonutz

k zakoupené paletě všech ostatních stěrkovacích hmot,
výše neuvedených

100 bonutz

k 1 balení Floorfixx smart či Floorfixx regular,
k 1 roli pásky uzIn u-tack
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akce „uzin bonutz podzim 2018“
motto: „poukázka bonutz je kryta know-how nadnárodního koncernu uzin utz aG a jinými aktivy“.

vážení zákazníci,
v úzké spolupráci s našimi velkoobchodními partnery pokračujeme podzimním kolem uzin bonutz.
Opět budete mít příležitost zakoupit si u našich smluvních velkoobchodních partnerů definovaný sortiment výrobků z produktové nabídky Uzin Utz Česká republika s.r.o. benefitem v podobě poukázek v
nominální hodnotě 100 bonutz.
Poukázky BONUTZ lze použít pro získání odměny podle uvedeného ceníku odměn BONUTZ. Ceník odměn
BONUTZ je uveřejněn rovněž tištěné podobě katalogu věcných bonusů a na www.uzin.cz, kde se můžete
průběžně informovat o případné aktualizaci ceníku o nové, zajímavé odměny.
v tomto podzimním kole od 17. září do 31. října 2018 získáte při zakoupení ucelené palety
stěrkovací hmoty UZIN resp. balení či rolí ostatních uvedených akčních výrobků příslušný počet kuponů
UZIN BONUTZ, a to následovně:
prémiové stěrkovací hmoty:
UZIN NC 112, UZIN NC 115, UZIN NC 118, UZIN NC 152, UZIN NC 170, UZIN NC 172
a UZIN NC 182, 1 role Pluratex = 4 kupony (400 bonutz)
ostatní stěrkovací hmoty:
Všechny ostatní, výše nejmenované stěrkovací hmoty UZIN = 2 kupony (200 bonutz)
ostatní akční výrobky:
1 balení Floorfixx smart resp. Floorfixx regular, 1 role UZIN U-Tack* = 1 kupon (100 bonutz)
*počet kuponů UZIN BONUTZ je dán počtem rolí v příslušném balení
získané poukázky bonutz si nechte prosím potvrdit svým prodejcem (razítko, podpis, datum).
Poukázky BONUTZ bez potvrzeni prodejcem jsou neplatné a nemohou být ze strany Uzin Utz Česká republika s.r.o. akceptovány.

Poukázkami BONUTZ můžete buď okamžitě uhradit požadovanou odměnu podle ceníku odměn BONUTZ,
případně je můžete spořit a vyčkat dalších kol akce v roce 2018, kdy budete mít opět šanci získat další
poukázky, a uplatnit je poté všechny dohromady pro získání hodnotnější odměny. Poukázky BONUTZ získané v roce 2016 resp. 2017 platí samozřejmě i v roce 2018.
Všechny získané poukázky BONUTZ za akční období 2016 - 2018 je nutno uplatnit (zaslat) nejpozději
do 30. 1. 2019 na adresu uzin utz česká republika s.r.o. | českomoravská 12a | 190 00 praha 9
0spolu s objednávkou příslušné odměny prostřednictvím průvodního lístku, který je nedílnou součástí
každého informačního letáku UZIN BONUTZ 2016, 2017, 2018, a katalogu UZIN BONUTZ. Poukázky BONUTZ
a objednávky je možné rovněž předat ve stanoveném termínu regionálnímu zástupci společnosti Uzin Utz
Česká republika s.r.o. Převzetí poukázek BONUTZ a objednávku odměny Vám potvrdíme na Váš email,
uvedený ve Vaší objednávce. Po uvedeném terminu 30. 1. 2019 ztrácejí poukázky svoji platnost a nelze
je již uplatnit. (poznámka: neuplatněné kupony BONUTZ s původní deklarovanou platností do 31. 12.
2016 resp. 31. 12. 2017 lze převést i do roku 2018 bez ztráty nároku na získání odměny z platného ceníku
odměn BONUTZ).
Objednané odměny budou dodány na Vámi uvedenou adresu do ca 30 dnů od převzetí potřebných dokladů
(vyplněný průvodní lístek k poukázkám UZIN BONUTZ 2016 - 2018 a příslušný počet prodejcem potvrzených kuponů BONUTZ). Uzin Utz Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo, ve výjimečných případechnapř. logistických, výrobních apod., nahradit objednanou odměnu jinou, ve stejné hodnotě. Na odměny
není právní nárok a nelze je vymáhat soudně.
Tuto akci nelze kombinovat s případnou jinou akcí realizovanou společností Uzin Utz Česká republika s.r.o.
a nevztahuje se na individuální objektové zakázky, není-li vysloveně stanoveno jinak.
hodně úspěchů s výrobky uzin utz Group přeje tým uzin utz česká republika s.r.o.
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artikl. č.

"

17393
09191
41787
41784
12495
48221
14229
51505
72460
17057
17309
52298
70234
17275
48422
13518

odměna

velikost

Lakovací nádoba Pallmann
Míchací nádoba UZIN
Špachtle Ergo 28
Špachtle Ergo 21
Lakovací váleček s pouzdrem
Nůž Wolff
Lakovací špachtle
Ruční škrabka Wolff
Osuška UZIN
Klecový nástavec míchací na stěrky
T-Shirt UZIN
S | M | L | XL | XXL
Rakle 56 cm
Pracovní kalhoty UZIN do pasu
48, 50, 52, 54, 56
Polo-Shirt UZIN
S | M | L | XL | XXL
Planžeta 4 m
Brusný kotouč HM

hodnota bonutz
100
150
200
200
200
300
300
400
400
500
500
600
800
800
900
1300

artikl. č.
70235-8
14021
85073
65501
83924
62183
40262
56402
65480
84169
68679
13486
16876
80582

odměna

velikost

hodnota bonutz

Pracovní kalhoty UZIN do pasu (engelbert strauss)
1300
70235/vel. 50 | 70236/vel. 52 | 70237/vel. 54 | 70238/vel. 56
Odvzdušňovací váleček
1500
Transportní vozík
1900
Rakle s kloubem 56 cm
2500
Míchadlo Power X 1000 s nástavcem
3100
Mozart Speed Trimmer
3200
Linocut
3300
Válec 50 kg
5000
Míchací souprava 75 l
5700
Míchadlo Power X 1600 s nástavcem
6100
Řezačka potěrových spár EF 135
7000
CM - souprava
8300
Junio Stripper
9000
Ruční bruska BS 125
9700

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
prŮvodní lístek k poukázkám uzin bonutz 2016/2018

adresát: uzin utz česká republika s.r.o., českomoravská 12a, 190 00 praha 9

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………..................................

Firma: ….............................................………………………………………………............................…..

Email adresa: ........................................................................................................
Adresa dodání odměny: ………………………………………………………………………………..……

Počet poukázek BONUTZ/celková hodnota BONUTZ: ……………………… /………….……………………..

Požadovaná odměna - artikl č.: .…………..........................................................………
Název: ………………………….................................................počet:..................………..
(v případě pracovních kalhot resp. triček uveďte prosím požadovanou velikost: .......)

Místo/Datum:

Podpis:

..............................................

....................................................

Akce UZIN BONUTZ platí v uvedeném akčním období, resp. do vydodání akčních zásob. Uzin Utz Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo případných sortimentních změn v BONUTZ ceníku včetně jeho doplnění. Tuto
akci nelze kombinovat s případnou jinou akcí UZIN a nevztahuje se na individuální objektové zakázky.

