
1.  Загальні правила проведення Акції
a)   Дані правила визначають принципи і умови участі в рекламній акції „TACKER у подарунок*!”  
 - надалі Акція, що проводить ТОВ „КАН” (надалі - КАН) і поширюються на клієнтів КАН.

б)  Акція проводиться на території України в пунктах продажу Торгових партнерів  
 (надалі - ТП) КАН.

2.  Учасники Акції
a)  Акція призначена для юридичних і повнолітніх фізичних осіб,  
 які відповідають таким умовам:

  ведуть діяльність у сфері монтажу опалення та водопостачання,

	 	здійснюють покупки Системи KAN-therm в пунктах продажу ТП КАН в Україні.

б)  Участь в Акції та надання даних, пов’язаних з участю в Акції, повністю добровільні.

в)  Участь в Акції підтверджує знання Учасника умов проведення Акції та їх прийняття.

3. Період проведення Акції

a)  Акція починається з 01.09.2016р. і діє по 30.11.2016р. 
б)  КАН залишає за собою право на зміну терміну дії Акції, умов проведення Акції  
 та їх прийняття в односторонньому порядку.

4.  Продукція, на яку поширюється акція

ПРАВИЛА АКЦІЇ

TACKER 
у подарунок*!

Категорія Опис

Труби Blue Floor Діаметри: 16 мм, упаковка 200м і 600 м, 
код товару 0.2176ОР і 0.2176ОР 600М 

Шпильки кріплення  
труб для Tacker

Розміри: 14 - 18 (42мм), 14 - 18 (37,2мм) 
код товару 22022, 22022n, k-200601, 22022S                                                

Розподілювач для  
панельного опалення 

Серія: 51A, 55A, 71A, 75A, 73A, 77A, 73E, 77E

Шафки для панельного опалення Тип: SWN-OP, SWP-OP, SWPSE, SWPS, SWNE, SWN

TACKER у подарунок*!



5.  Принципи Участі в Акції

a) За кожне комплексне разове придбання під час дії Акції елементів панельного опалення 
 Системи KAN-therm, зазначених в пункті 4, на суму від 1 300 євро без ПДВ**  
 за поточним комерційним курсом ТП на день оформлення платіжних документів  
 на придбання акційних елементів, Учасник отримує можливість придбати Tacker 
 T-1U4255KPROMO за 1 євро без ПДВ**, за поточним комерційним 
 курсом ТП на день виставлення рахунку.

б) Акційний Tacker T-1U4255KPROMO Учаснику вручається в торговій точці ТП відразу  
 по факту підтвердження комплексної закупівлі обладнання з пункту 4 (по факту оплати 
 відвантаженого товару - однією накладною) на підставі заповненого Формуляра  
 замовлення подарунка.

в) У разі виникнення непередбачених ситуацій, коли на момент придбання Tacker 
 T-1U4255KPROMO буде відсутній, термін його доставки складе 3 робочих дні.

d) Організатор - КАН залишає за собою право змінити терміни дії Акції. 
 Термін Акції обмежується кількістю ПОДАРУНКІВ.

e) За час проведення Акції один учасник має право отримати  
 не більше 2-ох Tacker T-1U4255KPROMO.

6.  Відповідальність
a)   Організатор не несе відповідальність за неправильне  
 заповнення заявки Учасником.

** Мається на увазі гривневий еквівалент за комерційним курсом торгового партнера.

Представительствo фирмы KAN в Украинe:
OOO КАН
04209 Киев, ул. Богатырская 11,
Тел.: +38 (044) 221-42-10,  
Тел./факс: +38 (044)489-95-02,
e-mail: kiev@kan.net.ua

*  ПОДАРУНОК - це можливість придбати Tacker T - 1U4255KPROMO за 1 євро 
  без ПДВ, в гривневому еквіваленті за комерційним курсом торгового партнера.

ТЕХНОЛОГІЯ УСПІХУ


