REGISTRAČNÍ KARTA
Akce platí výhradně pro zpracovatelské firmy*, které odeberou požadované množství
vybraných produktů Thomsit pro podlaháře u smluvních VO partnerů značky Thomsit, společnosti Master Builders Solutions CZ s. r. o.
*Zpracovatel je povinen dodat do 31. 10. 2021 kompletní agendu potvrzenou smluvním VO partnerem společnosti Master Builders Solutions CZ s. r. o.
o odběru uvedených produktů v závazném množství svému obchodnímu zástupci Thomsit. Dárek Thomsit dostane zpracovatel do 1 měsíce od podpisu
závazného odběru produktů Thomsit. V případě, že podmínky akce nesplní, bude mu dofakturována poměrná část z hodnoty dárku, odpovídající
neodebranému množství produktů Thomsit.

Jakékoliv doplňující informace Vám rádi poskytnou naši odborní a techničtí poradci Thomsit.
Registrovat se můžete nejpozději do 31. 3. 2021!

MÁM ZÁJEM o produkty Thomsit a CHCI získat super dárky!
LÍBÍ SE MI AKCE Č. 1 a závazně objednávám 22 palet produktů Thomsit! TOUŽÍM PO ................................................
LÍBÍ SE MI AKCE Č. 2 a závazně objednávám 15 palet produktů Thomsit! TOUŽÍM PO ................................................
LÍBÍ SE MI AKCE Č. 3 a závazně objednávám 10 palet produktů Thomsit! TOUŽÍM PO ................................................
LÍBÍ SE MI AKCE Č. 4 a závazně objednávám 5 palet produktů Thomsit!

TOUŽÍM PO ................................................

Odběratel:
.....................................................................................................................................
Kontaktní údaje: ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................
V ...................................................................., dne .....................................................
Váš podpis: (Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.)
.....................................................................................................................................
Uvedené osobní údaje bude zpracovávat společnost Master Builders Solutions CZ s. r. o., se sídlem K Májovu 1244, 537 01 Chrudim, Česká republika, IČ: 49286242, DIČ: CZ49286242,
e-mail: info.cz@mbcc-group.com, tel.: +420 469 607 111, pro účely této akce po dobu nejdéle 5-ti let. Účastník akce potvrzuje, že je informován o tom, že pokud o to požádá, má právo
přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu, výmaz a právo vznést případnou námitku proti zpracování těchto údajů. Účastník akce má rovněž právo podat stížnost u dozorového
orgánu, kterým je např. pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů. Svým podpisem účastník akce souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Master Builders Solutions CZ s. r. o.
pro účely vedení databáze profesionálních podlahářů na českém trhu a nabízení dalších produktů a služeb, včetně nabízení v elektronické podobě, a to až do odvolání mého souhlasu.
Nad rámec shora uvedených práv uvedených v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvedených v předchozím odstavci mám právo na přenositelnost osobních údajů a právo souhlas
podle tohoto odstavce odvolat, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.
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MIMOŘÁDNÁ AKCE ROKU
STARTUJE ZA: 3... 2... 1...
1. 2. 2021
SPOUŠTÍME NEJVĚTŠÍ PRODEJNÍ AKCI ROKU!
PŘIPRAVTE SE...

Vážení obchodní přátelé, je to opět tady!
Profi vybavení jste si za odběr produktů Thomsit už vysloužili v naší prodejní akci minulý
rok, letos budete mít na výběr ještě víc! Těšit se můžete samozřejmě i na profi odměny,
ale i na praktické poukázky, za které si pořídíte přesně to, po čem Vaše srdce touží.
A je tam i kolobrnda! Záleží tedy jen na Vás, po čem sáhnete...

CO VÁS TEDY LETOS ČEKÁ?
AKCE
1

22

AS 41

Kalciumsulfátová samonivelační stěrka, se kterou vyrovnáte 3–40 mm v jednom
pracovním kroku, vytvrzuje bez pnutí, má velmi dobrý rozliv a vysoce hladký finální povrch.
Je vhodná i pro strojní zpracování, pod většinu měkkých podlahových krytin.

AS 45
Za odběr 22 palet produktů Thomsit získejte:
PROFI A) Míchací set Janser (75 l) s míchadlem Ecomix R 1600
PROFI B) Digitální CM přístroj CCM-Eco
HOBBY) Elektrokoloběžka Xiaomi 2 M365

AKCE
2

15
10
5

NX 40

Cementová samonivelační stěrka k vyrovnání 1–15 mm, má velmi dobrý rozliv a je vhodná
pod většinu měkkých podlahových krytin. Je vhodná i pro strojní zpracování.
je tenký samonivelační potěr k vyrování 4–40 mm, má velmi nízký obsah emisí, velmi dobrý
rozliv a vysokou pevnost. Je vhodný i pro strojní zpracování a můžete ho použít i pod parkety!

Za odběr 15 palet produktů Thomsit získejte:

DX

PROFI A) Vlhkoměr VI-4D
PROFI B) Přítlačný válec (50 kg)
PROFI C) Dávkovač vody Aoix

Cementová samonivelační stěrka, se kterou vyrovnáte 0,5–15 mm. Opomenout nesmíme
dobrý rozliv a ultra hladký finální povrch. Je vhodná i pod parkety!

Za odběr 10 palet produktů Thomsit získejte:

FA 94

Cementová samonivelační stěrka pro dřevěné podlahy! Vyrovnáte s ní 3–60mm, obsahuje
armovací vlákna, která snižují riziko prasklin. Má velmi nízký obsah emisních látek a chromátů,z
je vodná i pro strojní zpracování a má super složení se sníženou prašností pro čistou práci! No neber to!

AS1 RAPID

Kalciumsulfátová samonivelační stěrka k vyrovnání 1–20 mm, která nabízí opravdu
extra hladký finální povrch, vytvrzuje bez pnutí a lze ji použít na celou řadu starých podkladů.
Za zmínku určitě také stojí velmi vysoká pevnost v tlaku i tahu při ohybu (třída CA-C40-F10). XXL

PROFI A) Kombinovaný rudl
PROFI B) Mobilní klekátko JANBOARD
PROFI C) Míchadlo Janser Ecomix R 1600
HOBBY) Poukázky do nákupní galerie MALL v hodnotě 4 000 Kč

AKCE
4

Kalciumsulfátová samonivelační stěrka, se kterou vyrovnáte dokonce 1–40 mm, též vytvrzuje
bez pnutí, má velmi dobrý rozliv a vysoce hladký finální povrch. Je vhodná i pod parkety a je možné
do ní přidat i křemičitý písek.

DES 38

HOBBY) Poukázky do nákupní galerie MALL v hodnotě 7 000 Kč

AKCE
3

Naše samonivelační stěrky Thomsit
už jste jistě měli možnost poznat,
přesto Vám je krátce představíme:

Za odběr 5 palet produktů Thomsit získejte:
PROFI A) Cool stavební rádio Thomsit
PROFI B) Podlahářský PROFI set (rakle, ježek, nákoleníky, boty s hřeby)

XXL POWER

je jedna z našich prémiovek! Cementová samonivelační stěrka

k vyrovnání 0,5–20 mm v jednom pracovním kroku, je velmi rychlá a mimořádně variabilní! Vyniká skvěl
ou nasákavostí na ultra hladkým povrchem, díky kterému ušetříte na spotřebě lepidla. Vypíchnout musíme
zejména vysokou pevnost (třída CT-C40-F10), díky které je vhodná i do průyslového prostředí!

HOBBY) Poukázky do nákupní galerie MALL v hodnotě 2 000 Kč

Za prvotřídní kvalitou
našich výrobků si stojíme.
Všechny produkty mají
originální recepturu
a vyrábějí se výhradně
v Německu nebo v Chrudimi.
Více se dozvíte na
www.thomsit.cz/produkty
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Společnost Master Builders Solutions CZ s. r. o. si vyhrazuje právo dárek nahradit adekvátní náhradou, v případě výpadku dodavatele.

