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Pravidla marketingové akce 
 

„Ber Weber“   – dvojí odměna 
 

( dále jen „ Akce „ ) 
 

1. Akci pořádá Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Weber                  
( dále jen „ Weber „ ), se sídlem  108 03, Praha 10, Počernická 272/96,  IČO 25029673 

2. Termín konání: 24. 8. – 30. 9. 2015 
3. Akce je určena pro prodejce stavebních materiálů a jejich koncové zákazníky 

 
4. Materiály zařazené do akce, množstevní podmínky: 

 
 
Účastník Akce může získat odměnu za odběr akčních výrobků. Množství odebraného akčního 
zboží se sčítá za celé období Akce, rozhodující je datum na dodacím listu. Není stanoven 
minimální počet palet a balení na jednotlivou objednávku u prodejce. Sčítají se však pouze 
celé palety lepicích a stěrkových tmelů LZS 700, LZS 710 a LZS 720 a balení pastovitých 
omítek weber.pas extraClean (OP + č. zrnitosti) a weber.pas aquaBalance (OP + č. zrnitosti) 
od jednotlivých prodejců. Dodávka může být realizována přes sklad prodejce popř. i jako 
traťová dodávka přímo na stavbu. 
 
Účastník Akce může po skončení celé Akce požádat o odměnu u prodejce stavebnin, kde 
realizoval odběry, na základě předložení prodejního dokladu – faktura, prodejka za hotové. 
Sčítat lze odběry akčních výrobků vždy jen od jednoho prodejce stavebnin. 

Weber - gril. pomůcky Rukavice Rukavice a zástěra Rukavice, zástěra a náčiní Gril 
Materiál Weber Počet palet Počet palet Počet palet Počet palet 
weber.pas extraClean                            
OP + zrnitost 1 2 3 4 
weber.pas aquaBalance                           
OP + zrnitost 1 2 3 4 

1 paleta = 16 kbelíků = 480 kg 

Dárková karta Globus 150 Kč 400 Kč 1 000 Kč 2 500 Kč 
Materiál Weber Počet palet Počet palet Počet palet Počet palet 
weber tmel 700                       
LZS 700  2 5 10 20 
weber.therm klasik                  
LZS 710  2 4 8 16 
weber.therm elastik                 
LZS 720 1 3 6 12 

1 paleta = 42 pytlů = 1 050 kg 



 

 
divize WEBER 

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. • sídlo společnosti: Praha 10 • 108 03 • Počernická 272/96 • 
T.: +420 272 701 137• F: +420 272 701 138 • 

www.weber-terranova.cz  
DIČ: CZ25029673 

 

 
Uplatnit nárok na odměnu je možné pouze u prodejce, který materiál dodal, po ukončení 
akce, nejdéle však do 10. 10. 2015. 

 
Prodejce stavebních materiálů požádá Weber o dodání odměny po skončení akce, nejdéle 
však do 20. 10. 2015. Žádost musí obsahovat soupis jednotlivých materiálů - počet palet a 
balení, počet a typ odměny – typ dárku, hodnoty dárkových karet.. 
 

5. Weber si vyhrazuje právo pozměnit nabídku odměn pro případ vyčerpání zásob 

 
 

 


