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SPIT Pulsa 800 ”Service GOLD card” kampaania tingimused
Kampaania „Service Gold card“ toimub alates August 2019 ja alljärgnevate
tingimuste kohaselt on kampaania kingituseks tasuta hoolduskaart “Service
Gold card” , “SPIT PULSA 800” toodete ostu puhul.
Kampaania kehtib kõikides ITW Construction Products OÜ edasimüüjate juures.
1. Üldised osalemistingimused a) Kampaanias võivad osaleda kõik üle 18aastased lõppkliendid, kelle ettevõtte asukoht või alaline elukoht on Eestis. b)
Kampaanias ei saa osaleda ITW-grupi töötajad, nende pereliikmed ega
süsteemipartneritest edasimüüjad. c) Kampaanias osalemiseks tuleb tutvuda
kampaania reeglitega. d) kampaania kehtib kõikides ITW Construction Products
OÜ edasimüüjate juures. Tingimustega nõusolekuks loetakse tasuta “Service
GOLD cardi” kättesaamist tingimustele punktis 2B.

2. Kampaania eritingimused A) Kampaanias osalemiseks tuleb osta üks uus
SPIT PULSA 800 seeria tööriist komplektina või SPIT PULSA 12000 ühikut
naela, SPIT PULSA 800 seeria tööriistale. B) Kampaanias osalevatest
tööriistad: SPIT PULSA 800P+ (ITW tootekood:018342) ja SPIT PULSA 800E
(ITW tootekood: 018340). Kampaanias osalevad kulutarvikud: C6-gaasi/naela
komplektid (betooni ja kivisse paigaldamiseks) ja HC6- gaasi/naela komplektid
(betooni ja terasesse paigaldamiseks) kõik pikkused. Naelte koguseid
arvestatake täispakendi kaupa. Väiksema kui 1 täispaki gaasi/naela komplekti
koguseid ei arvestata. Kampaania alla ei kuulu SPIT PULSA 800 seeria tööriista
akud ja akulaadijaid.
•
•
•

Kampaanias osaleja peab täitma järgmised tingimused:
оstma ühe punktis 2B. väljatoodud kampaaniatoote komplekti, alates
kampaania algusest August 2019
See kampaania ei ole seotud ühegi teise kampaaniaga.

3. Kampaania läbiviimise kord. Peale kampaania toote või toodete ostmist on
ostjal õigus küsida kaupmehe käest “Service GOLD Card” kaarti. Kampaanias
osalevate tööriistadega on vastav kaart juba tootja poolt kaasa pakitud, ning
asub tööriista kasti sees. Kliendil on võimalus kasutada saadud tasuta “Service
GOLD Card” kaarti mis tahes temale kuuluva ühe SPIT PULSA 800 seeria
naelapüssi ühekordseks hoolduseks või remondiks. Hooldusesse või remonti
toodav tööriist peab olema komplektne. Komplektsuse alla loetakse tööriista
enda töötamiseks vaja minevaid osasid ja detaile (võivad olla defektsed või
katki), välja arvatud aku ja akulaadija. ITW Construction Products OÜ jätab
endale õiguse keelduda hoolduse või remondi teostamiseks, kui tööriistal on
puudu töörista toimimiseks vajalikud osad või detailid.
Hooldus või remondi töödeks “Service GOLD Card” kaarti kasutades, peab
kaart kliendil olema kaasas ja tööde teostajale äraantav.
SPIT PULSA 800 seeria naelapüsside hooldust ja remonti teostab:
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4. Üldteave a) Kampaania korraldaja on ITW Construction Products OÜ. b)
ITW Construction Products OÜ jätab endale õiguse igal ajal kampaania
ühepoolselt lõpetada või kõrvaldada nii käesolevast kui ka tulevastest
samalaadsetest kampaaniatest osaleja, kes on esitanud puudulikke või
valeandmeid, manipuleerinud või püüdnud manipuleerida kampaania
osalemiskorda ja/või tahtlikult rikkunud osalemistingimusi ja/või püüdnud muul
moel ebaõiglaselt ja/või ebaausal viisil osalemist mõjutada. c) Kui osaleja
tagastab kampaaniatoote pärast ostu sooritamist, kaotab ta õiguse lunastada
tasuta hoolduse ja remondi kaardi. d) ITW Construction Products OÜ ei vastuta
transpordi käigus kaotsi läinud või kahjustada saanud kauba eest. e)”Service
GOLD card” kaarti ei vahetata rahaks ümber ega asendata mõne muu tootega.
f)” Service GOLD card” iga kaart omab unikaalset seerinumbrit ja on erinev
teiste “Service GOLD card” kaartide omast. Service GOLD card” kaartide
numeratsiooni registrit peab ITW Construction Products OÜ.
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