Akciós szabályzat Dakea ablak beépítőknek
Dakea Beépítői szerszám promóció
Az akcióban való részvételre jogosultak
Az akcióban részvételre jogosult az Altaterra Kft. (továbbiakban: Altaterra)
valamennyi, Dakea ablakok eladóhelyi értékesítésével foglalkozó kereskedő
partnerétől vásárló ács és beépítő (továbbiakban együtt beépítő vagy résztvevő).
Az akció 2016. április 18-tól 2016. április 25-ig meghirdetésre kerül a dakea.hu web
oldalon és a Dakea magyar facebook oldalán. A Dakea beépítéssel foglalkozó
beépítőknek ezen időszak alatt nyílik lehetőségük a regisztrációra.
A részvételhez szükséges nyilatkozatok
Azoknak a beépítőknek, akik az akcióban részt kívánnak venni, részvételi
szándékukat 2016. április 25-tel bezárólag írásban jelezniük kell az Altaterra e-mail
címére küldött e-mailben (smartHU@dakea.com) vagy az Altaterra területi
képviselőjének átadott aláírt nyilatkozatban, melyben jelzik részvételi szándékukat, a
résztvevő nevét és a Szabályzat elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. Amennyiben a
tetőfedő az Altaterra valamely kereskedő partnerével kapcsolatban lévő tetőfedő cég
alkalmazottjaként vesz részt az akcióban, a részvételhez szükséges továbbá:






a tetőfedő partner cég döntéshozójának (ügyvezető, stb.) írásbeli nyilatkozata
az akciós programnak engedélyezéséről és írásbeli hozzájárulása a tetőfedők
akcióban való részvételéhez
az akcióban részt vevő tetőfedők megnevezése
a tetőfedő partner cég döntéshozójának (ügyvezető, stb.) és az ajándékokkal
rendelkező tetőfedő írásbeli nyilatkozata a jelen szabályzat elfogadásáról
a tetőfedő partner cég döntéshozójának (ügyvezető, stb.) írásbeli nyilatkozata
annak tudomásul vételéről, hogy az ajándékok az akcióban részt vevő
tetőfedőket saját nevükben illetik meg, azokkal a résztvevőként bejelentett
tetőfedők jogosultak rendelkezni.

Az akció leírása
Az akció a dakea.hu internetes oldalon a Dakea magyar facebook oldalán került
meghirdetésre 2016. április 18-tól 2016. április 25-ig. A Dakea beépítéssel foglalkozó
vagy foglalkozni szándékozó beépítőknek részvételi szándékukat 2016. április 25-ig
jelezniük kell írásban a smartHU@dakea.com email címen, vagy írásos formában az
Altaterra területi képviselőjének legkésőbb 2016. április 25-i feladási dátummal
eljuttatva.
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Beépítés után járó ajándékok
a. / Az akcióban részt vevő beépítőknek az Altaterra az Akciós Időszakban beépített,
Dakea Good, Better, Better PVC, Best és Best PVC ablakok után az alábbi megjelölt
feltételek alapján ajándékot juttat. A beépítés mellett a
http://www.dakea.net/installer/create# internetes oldalon való regisztrálás is
feltétele a részvételnek. Egy beépítő legfeljebb 33 db akciós ablak értékesítése után
jogosult ajándékra.
Dakea ablak mennyiség

Ajándék típusa

5 db, fent felsorolt típusú Dakea ablak

Szerszámos táska

3db, fent felsorolt típusú Dakea ablak

Mérőszalag vagy Kés vagy Kézifűrész vagy
Fémfűrész

4 db, fent felsorolt típusú Dakea ablak

Kesztyű vagy Vízmérték vagy Olló vagy
Bőr öv

Az akciós ajánlat nem vonatkozik más típusú Dakea ablakokra.
Az akció első ajándékaként csak a szerszámos táska választható 5 db ablak
beépítése esetén. További ablakok beépítése esetén a résztvevőnek lehetősége van
választani a különböző ajándékok közül a fenti feltételek teljesülése esetén. De
minden eszköz csak egyszer választható az akció során.
Az ablakok beépítését a beépítőnek számlával kell igazolnia, melyet az Altaterra
képviselője számára el kell küldeni, vagy az ajándékok átadásakor át kell adnia.

A számviteli előírások szerinti számlatartalmon kívül a számláknak a következőket
kell tartalmazni:
- számla kelte az Akciós Időszakba essen
- vásárolt termék darabszáma
- vásárolt termék típusa
Az Altaterra fenntartja magának a jogot a számla valódiságának és eredetének,
illetve a részvételi jogosultságnak a felülvizsgálatára.
b./ Jelentési file
A beépítők által vásárolt ablakot az érintett kereskedő partner egy jelentési fájlban
vezeti és az Altaterra részére kell megküldeni 3 alkalommal az Akciós időszakban,
2016. június 30-án, 2016. augusztus 31-én és 2016. október 18-án, elektronikus
formában a smartHU@dakea.com email címre. A fájlt a megadott dátumok előtt is
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vissza lehet küldeni, de ekkor az Akciós időszakban már több ablak beépítése nem
számolható el.

Az akció időtartama
Akciós Időszak:
2016. április 18 – 2016. október 14.
A beépítéshez kapcsolódó akcióban azon ablakok beépítése vesz részt, melyek
vásárlása a fenti időszakban történt, azaz, mely vásárlásról kiállított számla kelte az
Akciós Időszakra esik.
Ajándékok átadása
Az ajándékok átadása kétszer történik. A 2016. április 18. és 2016. június 30. között
vásárolt és beépített ablakok után járó ajándék július második felében, míg a 2016.
július 1. és 2016. október 14. között vásárolt és beépített ablakok után járó ajándékok
átadása az Akciós Időszakokat követő második-harmadik héten történik személyesen
az Altaterra területi képviselője által. A beépítő az ajándékokat átvételi elismervény
ellenében veheti át, melyet az ajándékok átvételével egyidejűleg kell aláírnia.
Ajándékok adóvonzata
Az ajándékok után a beépítőt adófizetési kötelezettség nem terheli, annak
megfizetését az Altaterra vállalja.
Hogyan kezeljük az adatokat?
Az Altaterra az akcióban résztvevők alábbi adatait rögzíti és kezeli:
név,
lakcím,
adóazonosító jel,
e-mail cím
Az Altaterra a rögzített adatokat kizárólag az akció lebonyolítása céljából, az akció
időtartama alatt és az akcióhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
ideig kezeli. Az akcióban való részvétellel és a Szabályzat elfogadásával a résztvevő
hozzájárul ahhoz, hogy fenti személyes adatait az Altaterra az akció keretében a
fentiek szerint felhasználja és kezelje. Marketing célra történő adatrögzítés és
felhasználás (a reklámajánlat kifejezett fogyasztói igény alapján történő küldésének
esetét kivéve) nem történik. Az adatokat kizárólag az Altaterra érintett alkalmazottai
ismerhetik meg. A résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezései megfelelően irányadók.
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Kapcsolat
Amennyiben az akcióval kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, kérjük, jelezzék azt az
alábbi elérhetőségeken.
Az akciót érintő elérhetőségünk:
Altaterra Kft.
Székhely: 9431 Fertőd Malom köz 1.
Telefonszám: +36 1 408 8202
e-mail cím: smartHU@dakea.com
Kapcsolattartó: Molnár Andrea, Szebeni Ágnes, Lázár Csaba

A fenti Szabályzatot elolvastam és aláírásommal annak szabályait elfogadom:

_____________________
beépítő aláírása
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