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За всяка покупка на стоителни продукти Ceresit* на стойност над 
100 лв. с ДДС, получавате стикер с 10 точки. За повече инфомация се 
обърнете към Вашия търговски представител от Хенкел България.**

Изпратете картата със събраните точки и документи за покупка до 
Хенкел България или се свържете с Вашия търговски представител.

Вземете подарък от Ceresit или премиум строителни инструменти 
с до 65% отстъпка от пазарните цени.

Моля попълнете вашите данни

Телефон (задължително поле)

Г-н Г-жа Име, фамилия (задължително поле)

Пощенски код

Град (задължително поле)

Търговец Хенкел (задължително поле)

Дата Подпис

Адрес (задължително поле)

Област (задължително поле)

С настоящото давам съгласието си Хенкел България ЕООД (наричан Организатор на промоцията) да обработва:  
• моите данни за контакт, които може да съм предоставил/а на Хенкел,
• съдържанието и обстоятелствата на комуникацията ми с организаторите, в това число мейл и телефонен номер
За следната специфична цел: Участие, провеждане и връзка с участващи в промоционна игра „VIP клуб на 
Ceresit“.
Декларираме, че няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел разпращане на награди-
те или за провеждане на томболата. Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпо-
редби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане 
на томболата. Организаторите ще съхраняват данните само за срока, необходим за постигане на гореспоме-
натата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.
Уведомен съм, че мога да оттегля съгласието си с ефект за в бъдеще по всяко време, с имейл на адрес: 
dataprotection_bulgaria@henkel.com или на телефон 02 806 39 00.
Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразнос-
тта на обработката, основана на съгласието, преди неговото 
оттегляне.

Събирайте бонус точки и се възползвайте от атрактивни награди или 
професионални инструменти с отстъпки до 65%!

Период на промоцията:  
26.08.2019 - 22.11.2019 г.
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Влез във VIP клуба  
на Ceresit

Клуб

Ст
ан

и част от VIP Клуба на Ceresit

Виж как на www.ceresit.b

g/v
ip

НОВО
Вземи  

допълнителни 
награди!

Лазерна рoлетка 
STABILA LD 250 BT 

30
точки

60
точки

120
точки

Искам да получа:*

Комплект инструменти Полар

Акумулаторен 
винтоверт BOSCH GSR 
12V-15 + 2 батерии x 
GBA 12V 2.0Ah +  
Toolbox PRO

Акумулаторен 
BOSCH Multi-Cutter, 
GOP 18V-28

Гащеризон 
 L  L MXL XL

Алуминиев 
нивелир STABILA 
120 см

Bluetooth високоговорител Ceresit  
с вградено радио, USB и AUX. 
Размер: 26 x 13,3 cm

бр.

бр.

бр.

бр. бр.

бр.

бр.

бр.

Перфоратор BOSCH GBH 
240 + комплект свредла SDS 
plus, 11 части в куфарбр.

Лазерен нивелир STABILA  
с прав ъгъл LAX 50 

бр.

* Моля в квадратчетата попълнете броя награди, според събрания брой точки.

или

Bluetooth високоговорител 
Ceresit с вградено радио, 
USB и AUX. Размер:  
26 x 13,3 cm

или

или

или

или

или

30
точки

120
точки

или

или

60
точки

Полар

Алуминиев нивелир 
STABILA 120 см

Акумулаторен винтоверт BOSCH 
GSR 12V-15 + 2 батерии x GBA 

12V 2.0Ah + Toolbox PRO

Лазерна рoлетка 
STABILA LD 250 B

Акумулаторен BOSCH 
Multi-Cutter, GOP 

18V-28

Перфоратор BOSCH 
GBH 240 + комплект 
свредла SDS plus, 11 

части в куфа

Лазерен нивелир 
STABILA с прав ъгъл 
LAX 50

Участието в играта е обвързано с покупка. Талони за участие и точки за промоцията могат да бъдат полу-
чени от служител на Хенкел България срещу представен документ, удостоверяващ направената покупка. Промоци-
ята е ориентирана към настоящи и нови строителни бригади/фирми. За да получи награда или инструмент, всеки 
участник трябва да попълни задължителните полета за желанотo от него ниво в талона. Наградите се получават в 
срок до 20*** дни след обработване на талона, като за целта трябва да бъдат предоставени копия от фактури/ 
касови бележки за покупка на материали Ceresit в периода 26 август - 22 ноември 2019 г. Промоцията е валидна 
до изчерпване на промоционалните количествата. Промоцията не е валидна при покупки, към които е предоста-
вена допълнителна търговска отстъпка за обектов бизнес. Всеки желаещ може да участва най-много с 5 талона в 
промоцията. Хенкел България не носи отговорност за възникнали проблеми, свързани с невъзможността на пече-
лившия да получи наградата си. Не се допуска замяна на наградите с техните парични равностойности или с други 
награди. Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от избро-
ените инструменти да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за 
това на официалната страница на промоцията. Посочените цветове са използвани за нуждите на визуализацията. 
Подаръците могат да са с различен цвят. След края на промоцията, чрез томбола, един от участвалите ще спечели 
телевизор Sony KD-55XF7096 55“ 4K HDR TV BRAVIA.**
Промоцията е валидна от 26 август - 22 ноември 2019 г.
*Всички посочени цени и суми са с  ДДС. В промоцията участват всички продукти Ceresit, с изключение: Ceresit 
STOP Влага, Ceresit RE-New, Ceresit STOP Мулъл, EPS, дюбели и профили за топлоизолационни системи, пистолети 
за PU пяна.
**Контакти на всички търговски представители, официалните правила, както и допълнителна инфомация относно 
тегленето на голямата награда, може да откриете на: www.ceresit.bg/vip
***Поръчка на Лазерна рoлетка STABILA LD 250 BT/ Лазе-
рен нивелир STABILA с прав ъгъл LAX 50, ще бъде изпълнявана в 
срок до 30 дни след обработването на талона

Eдин от участниците ще спечели 
голямата награда – телевизор Sony 

KD-55XF7096 55” 4K HDR TV BRAVIA

Комплект 
инструменти

Eдин от участниците ще спечели 
голямата награда – телевизор 

Sony KD-55XF7096 55” 4K HDR TV 
BRAVIA. Научете повече на  

www.ceresit.bg/vip



Събирайте точки  
за по-добра работа!
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Инструменти за ВасИнструменти за Вас

Гащеризон Комплект инструменти 
(Маламашка неръждаема 

270х130mm, 
Мистрия трапецовидна 

неръждаема 160mm, Шпакла 
неръждаема 80mm, 

Гипсшпатула неръждаема 80mm)

Полар

Безплатно
Безплатно

Безплатно

Алуминиев нивелир  
STABILA 120 см

НивоНиво Вашият избор

Голямата награда

Вашият избор

280.00 лв.
140.00 лв.

265.00 лв.
130.00 лв.

Отстъпка до 50%

30
точки

60
точки

Bluetooth високоговорител Ceresit 
с вградено радио, USB и AUX. 

Размер: 26 cm x 13,3 cm

 Професионален 
комплект: Перфоратор 

BOSCH GBH 240 + 
комплект свредла SDS 
plus, 11 части в куфар

Акумулаторен BOSCH  
Multi-Cutter, GOP 18V-28

Лазерен нивелир STABILA 
с прав ъгъл LAX 50

Професионален комплект: 
Акумулаторен винтоверт 
BOSCH GSR 12V-15 + 2 

батерии x GBA 12V 2.0Ah 
+ Toolbox PRO

275.00 лв.
100.00 лв.

250.00 лв.
100.00 лв.

Лазерна рoлетка 
STABILA LD 250 BT 

Безплатно
Отстъпка до 65%

Отстъпка до 60%

Отстъпка до 50%

Отстъпка до 56%

402010 30 50 60

1108070 90 100 120

340.00 лв.
150.00 лв.

*всички посочени 
суми са с ДДС.

*всички посочени 
суми са с ДДС.

120
точки

Безплатно

След приключване на промоцията,  
eдин от Вас ще спечели телевизор 

Sony KD-55XF7096 55” 4K HDR TV BRAVIA!


