„3M HŰSÉGPROGRAM” PROMÓCIÓ
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A promóció szervezője
A „3M Hűségprogram” elnevezésű promóció („Promóció”) szervezője a 3M Hungária Kft.
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 140.) („Szervező”).
A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes
feladatokat és adatfeldolgozást a Szervező által megbízott ügynökség, az Effektív Art Kft.
(székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 20.) („Lebonyolító”) látja el.

2. A promóció történő részvétel feltételei
2.1.
A Promócióban kizárólag a 2.2 pontban meghatározott körbe nem eső,
magyarországi székhelyű gazdasági társaság (azaz, közkereseti társaság, betéti
társaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság) és egyéni vállalkozó
(”Játékos”) vehet részt, amely:
2.1.1. az I. számú mellékletben felsorolt termékeket saját felhasználására és nem
viszonteladási célból vásárolja meg és nem rendelkezik nagy- vagy
kiskereskedelmi értékesítőhellyel (pl. bolt),
2.1.2. vásárol az I. számú mellékletben felsorolt termékek közül, és
2.1.3. a
Szervező
felhatalmazott
forgalmazóitól
(listájuk
a
http://holkaphato.3mmagyar.hu/hu_HU/search/AAD.html?cshellid=1188
weboldalon elérhető), és
2.1.4. cégszerűen aláírt Nyilatkozattal (II. számú melléklet) amelyet a Lebonyolítónak
visszajuttat az info@3m-husegprogram.hu e-mail címre vagy a 06 1 320 0951 fax
számon - kijelöli, hogy a Promócióval kapcsolatban mely munkavállalója vagy
tisztségviselője lesz a kapcsolattartó, valamint
2.1.5. a Promóció időtartama alatt elektronikus úton regisztrál a www.3mhusegprogram.hu domain alatti weboldalon („Honlap”), amely regisztráció során
megadja a következő valós adatait: Cégnév, cím, telefonszám, kapcsolattartó
neve, e-mail címe és telefonszáma (”Regisztráció”), és feltölti a termék
csomagolásán szereplő Kódot.
2.2.
A Promócióból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a 3M Company
magyarországi leányvállalatának, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3.
személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói és mindazon gazdasági társaságok, akik tagjai vagy tisztségviselői
között az előbb felsorolt személyek megtalálhatóak.
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2.3.
A Promócióban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg
elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt (a
továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
2.4.
A Szervező a jelen Játékszabályzatot jogosult bármikor egyoldalúan
módosítani,
felfüggeszteni
és/vagy
megszüntetni.
A
módosításról/felfüggesztésről/megszüntetésről a Szervező e-mailben értesíti a
regisztrált Játékosokat a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 5 nappal.
2.5.
Egy Játékos a Promóció időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni
a Honlapon. Egy Játékos a Promóció időtartama alatt korlátlan számú Pályázat
beküldésére jogosult, azaz korlátlan számú Kódot jogosult feltölteni a Honlapra.
Amennyiben ugyanazt a Kódot a Játékos többször tölti fel, úgy Szervező az első
feltöltött Kódot regisztrálja, a további, ugyanazon Kódot tartalmazó feltöltéseket törli
és a Játék során nem veszi figyelembe.
2.6.
A Játékos köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig a
Kódot tartalmazó promóciós csomagolás(oka)t sértetlen és jól olvasható állapotban
megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek, vagy
Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet.
Amennyiben a Kód elmosódott vagy egyéb módon sérült és ezáltal a Promócióban
történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező
jogosult a Játékos Pályázatát a Promócióból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy
manipulált Kódok érvénytelenek és nem vesznek részt a Promócióban. A
Promócióban részt vevő Kódok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen
pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén
a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Kódok tulajdonjogával kapcsolatban
felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot,
hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a
Szervező által szervezett promócióban bármilyen visszaélést követ el.
2.7.
A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek
azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül
eső, technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem
terheli.
2.8.
A Játékos felelőssége, hogy az esetleges adatváltozásokról tájékoztassa a
Szervezőt.
2.9.
A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok
érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Promócióban.
2.10.
Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az
érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
2.11.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a
Promócióból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a
Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely
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okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
Promócióból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti
érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a
Promócióba.
2.12.
A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizár.

3. A Promóció időtartama
A Promóció 2014. április 8-tól 2014. december 31-ig tart, illetve a készlet erejéig. A Kódok
utoljára 2014. december 31. napján tölthetőek fel.

4. A játék menete
4.1.
A Játékos vásárol az I. számú mellékletben felsorolt termékek közül, melyek
mindegyikén szerepel egy 8 számjegyű alfanumerikus kódot feltüntető matrica. Ezt a
kódot kell a Honlapon a 2.1.4 pontban leírtak alapján a megfelelő menüpont
(„Kódfeltöltés”) alatt feltölteni. A regisztrált Játékos így minden egyes kódfeltöltés
után automatikusan pontokat kap, melyeket a III. számú mellékletben felsorolt
ajándékokra válthat be az ajándék pontértékeinek megfelelően.
4.2.
A pontok beváltását követően az újabb pontok számlálása a levonás után
megmaradt pontszámtól kezdődik.
4.3.
Az összegyűjtött pontoknak pénzre, extra árengedményre, extra fizetési
határidőre történő beváltására nincs lehetőség.

5. Ajándékok, ajándékok átadása
5.1.
A Promóció során pontokért beváltható ajándékok listáját pontértékkel együtt
a III. számú melléklet tartalmazza.
5.2.
Az ajándékokat a Lebonyolító postai úton, ajánlott tértivevényes
küldeményként juttatja el az adott Játékosnak, a Játékos által megadott
magyarországi címre.
5.3.
Előzetes egyeztetéskor a Játékost a Regisztráció során megadott
telefonszámon, vagy e-mail címen keresi a Lebonyolító.
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5.4.
A Lebonyolító az ajándékok kézbesítését egyszer kíséreli meg, a
pontbeváltástól számított 60 napon belül. A Játékos köteles az ajándék átvétele során
a Lebonyolítóval, valamint az általa az ajándék kézbesítéséhez igénybe vett
szolgáltatóval együttműködni annak érdekében, hogy az ajándék átadására
megfelelően sor kerüljön.
5.5.
Amennyiben a Játékos a postai úton megküldött ajándékát nem veszi át, azt a
továbbiakban a Lebonyolítótól nem követelheti. A Nyeremények kézbesítésével
összefüggő költségeket a Szervező viseli.
5.6.
Amennyiben a Lebonyolító a Játékost a Regisztráció során megadott adatok
valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti
időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a
Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető.
5.7.
A Szervező az ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. A
Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között az ajándék gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti.
5.8.
Az ajándékok pénzre nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem
hozhatóak.
5.9.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben azonos értékű
nyereménnyel helyettesítse a meghirdetett ajándékot.

6. Adózás
A Játékost az ajándékokkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó és
illetékfizetési kötelezettség, azonban az ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen
felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. ajándék átadásának helyszínére történő utazási
költség) őt terhelik. Az ajándékokhoz tartozó esetleges adó- és illeték fizetési kötelezettséget
a Szervező viseli.

7. Információ a játékról
7.1.
A Játékról részletes információk a http://3m-husegprogram.hu/program.php
weboldalon érhetők el.
7.2.
A résztvevők kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik az info@3mhusegprogram.hu e-mail címre.

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
8.1.
A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.
Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy
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8.1.1. a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott
személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt
kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
8.1.2. megadott személyes adataikat – amennyiben a Weboldalon az adott mező
kipipálásával ehhez hozzájárultak – a Szervező és Lebonyolító, mint
reklámügynökség, a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek
és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében
célhoz kötötten kezelje és felhasználja;
8.1.3. A Játékosokról és az ajándék átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön,
amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és
szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön
hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben
felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
8.1.4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat
minden rendelkezését.
8.2.
A megadott adatok kezelője a Szervező 3M Hungária Kft., mint adatkezelő. Az
adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító Effektív Art Kft. végzi,
mint adatfeldolgozó.
8.3.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: info@3m-husegprogram.hu. Ezenkívül
a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben
a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos
bírósághoz fordulhat.
8.4.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a
Szervező vagy annak megbízottja a 8.1.2. pontban említett módokon, amelyet
megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő küldésével (a
pontos személyes adatait feltüntetve): info@3m-husegprogram.hu. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését az ajándék átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt
marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos
tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt
marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék
szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig
a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

9. Vegyes rendelkezések
9.1.
A Pályázatok bármilyen hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás,
téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az ajándékok kézbesítésének
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elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a
Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a http://3mhusegprogram.hu/index.php honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső,
ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért
támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, ajándékaikat illetően,
úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem
vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló
okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy
korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve
megszüntesse.
9.3.
Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a
böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló
webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
9.4.
A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a http://3mhusegprogram.hu/index.php domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül
lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő
beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali
kizárását eredményezi.
9.5.
Abban a nem várt esetben ha egy Játékos vásárol az I. számú mellékletben
felsorolt termékek közül, de azon nem szerepel a 8 számjegyű alfanumerikus kódot
feltüntető matrica, a Szervező Játékosonként a Promóció alatt egy alkalommal
biztosítja a lehetőséget arra, hogy a Játékos megkapja a termékhez tartozó
pontértéket, feltéve ha bemutatja a termék vásárlást igazoló számlát, és a termék
igazoltan
a
Szervező
felhatalmazott
forgalmazóitól
(listájuk
a
http://holkaphato.3mmagyar.hu/hu_HU/search/AAD.html?cshellid=1188
weboldalon elérhető) került megvásárlásra.
9.6.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
egyoldalúan megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Budapest, 2014. március 25

3M Hungária Kft.
Szervező
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Mellékletek:
I.
II.
III.

számú melléklet: A Promócióban résztvevő termékek köre
számú melléklet: Nyilatkozat a kapcsolattartóról
A Promócióban pontokért beváltható ajándékok köre
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I.

számú melléklet

A Promócióban résztvevő termékek köre:

Csiszolástechnika
3M Hookit Lila+ csiszolókorongok, átmérő: 150mm, tépőzáras, Multi-lyukas
Megnevezés

Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

50524 734U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P80

GC801044519

doboz (100 db)

40

50525 734U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P120

GC801044527

doboz (100 db)

40

50526 734U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P150

GC801044535

doboz (100 db)

40

50527 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P180

GC801044543

doboz (100 db)

40

50528 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P220

GC801031714

doboz (100 db)

40

50529 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P240

GC801031706

doboz (100 db)

40

50530 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P280

GC801031698

doboz (100 db)

40

50531 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P320

GC801031680

doboz (100 db)

40

50532 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P360

GC801031672

doboz (100 db)

40

50533 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P400

GC801031664

doboz (100 db)

40

50534 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P500

GC801031656

doboz (100 db)

40

50913 334U 734U Hookit Lila+
Multilyukas tépőzáras csiszolókorong

P600

GC801040665

doboz (100 db)

40
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3M Hookit 325U/525U Montana Kék csiszolókorongok, átmérő: 150mm, tépőzáras,
Multi-lyukas
Megnevezés
51109 525U Hookit csiszolókorong
LD078A
51110 525U Hookit csiszolókorong
LD078A
51111 525U Hookit csiszolókorong
LD078A
51112 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51113 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51114 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51115 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51116 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51117 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51118 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51119 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51120 325U Hookit csiszolókorong
LD078A
51121 325U Hookit csiszolókorong
LD078A

Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

P80

GC801057818

doboz (100 db)

30

P100

GC801057826

doboz (100 db)

30

P120

GC801057834

doboz (100 db)

30

P150

GC801057842

doboz (100 db)

30

P180

GC801057859

doboz (100 db)

30

P220

GC801057867

doboz (100 db)

30

P240

GC801057875

doboz (100 db)

30

P280

GC801057883

doboz (100 db)

30

P320

GC801057891

doboz (100 db)

30

P360

GC801057909

doboz (100 db)

30

P400

GC801057917

doboz (100 db)

30

P500

GC801057925

doboz (100 db)

30

P600

GC801057933

doboz (100 db)

30
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3M Hookit 255P+ LD861A (GOLD) csiszolókorong, átmérő: 150mm, 15 lyukú
Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

50443 Hookit 255P+ csiszolókorong

P80

GC801010254

doboz (100 db)

25

50444 Hookit 255P+ csiszolókorong

P100

GC801010262

doboz (100 db)

25

50445 Hookit 255P+ csiszolókorong

P120

GC801010270

doboz (100 db)

25

50446 Hookit 255P+ csiszolókorong

P150

GC801010288

doboz (100 db)

25

50447 Hookit 255P+ csiszolókorong

P180

GC801010304

doboz (100 db)

25

50448 Hookit 255P+ csiszolókorong

P220

GC801010296

doboz (100 db)

25

50449 Hookit 255P+ csiszolókorong

P240

GC801010312

doboz (100 db)

25

50450 Hookit 255P+ csiszolókorong

P280

GC801010320

doboz (100 db)

25

50451 Hookit 255P+ csiszolókorong

P320

GC801010338

doboz (100 db)

25

50452 Hookit 255P+ csiszolókorong

P360

GC801010346

doboz (100 db)

25

50453 Hookit 255P+ csiszolókorong

P400

GC801010353

doboz (100 db)

25

50454 Hookit 255P+ csiszolókorong

P500

GC801010247

doboz (100 db)

25

50455 Hookit 255P+ csiszolókorong

P600

GC801010361

doboz (100 db)

25

Megnevezés

3M 260L+ finom csiszolókorong, átmérő: 150mm, 15 lyukú, film hordozón, tépőzáras
Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

51154 260L+ csiszolókorong

1500

GC801062727

doboz (50 db)

80

51158 260L+ csiszolókorong

1200

GC801062768

doboz (50 db)

80

51157 260L+ csiszolókorong

1000

GC801062750

doboz (50 db)

80

51155 260L+ csiszolókorong

800

GC801062735

doboz (50 db)

80

51156 260L+ csiszolókorong

600

GC801062743

doboz (50 db)

80

Megnevezés

3M Rugalmas kézi csiszoló lapka, puha felfogó a dobozban, 140 mm x 170 mm
Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

34337 3M Rugalmas kézi csiszoló lapka

P400

60455069991

doboz (25 ív)

37

34339 3M Rugalmas kézi csiszoló lapka

P600

60455070007

doboz (25 ív)

37

34340 3M Rugalmas kézi csiszoló lapka

P800

60455070015

doboz (25 ív)

37

34341 3M Rugalmas kézi csiszoló lapka

P1000

60455070023

doboz (25 ív)

37

34342 3M Rugalmas kézi csiszoló lapka

P1200

60455070031

doboz (25 ív)

37

34343 3M Rugalmas kézi csiszoló lapka

P1500

60455070049

doboz (25 ív)

37

Megnevezés
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Polírozás
Trizact csiszolórendszer
Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

3M 50414 Trizact szivacskorong 150mm

P3000

GC801029247

doboz (15 db)

68

3M 50415 Trizact szivacskorong 75mm

P3000

GC801029254

doboz (15 db)

68

Megnevezés

Maszkolás

3434 Aquatape, nagy teljesítményű maszkolószalag, vízbázisú
festékekhez
Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

7894 3434 Aquatape maszkolószalag
vízbázisú festékekhez

15mm

GT500022329

karton (60
tekercs)

65

7895 3434 Aquatape maszkolószalag
vízbázisú festékekhez

19mm

GT500017022

karton (48
tekercs)

65

7897 3434 Aquatape maszkolószalag
vízbázisú festékekhez

25mm

GT500017030

karton (36
tekercs)

65

7893 3434 Aquatape maszkolószalag
vízbázisú festékekhez

30mm

GT500022311

karton (32
tekercs)

65

7898 3434 Aquatape maszkolószalag
vízbázisú festékekhez

38mm

GT500017048

karton (24
tekercs)

65

7899 3434 Aquatape maszkolószalag
vízbázisú festékekhez

50mm

GT500017055

karton (20
tekercs)

65

Megnevezés

Pontérték

3M™ 3030 Prémium vízálló autóipari maszkolószalag
Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

50976 3030 Prémium vízálló autóipari
maszkolószalag

15mm

GT500079113

karton (60
tekercs)

55

50977 3030 Prémium vízálló autóipari
maszkolószalag

19mm

GT500079121

karton (48
tekercs)

55

50978 3030 Prémium vízálló autóipari
maszkolószalag

25mm

GT500079139

karton (36
tekercs)

55

50979 3030 Prémium vízálló autóipari
maszkolószalag

30mm

GT500079147

karton (32
tekercs)

55

50980 3030 Prémium vízálló autóipari
maszkolószalag

38mm

GT500079154

karton (24
tekercs)

55

50981 3030 Prémium vízálló autóipari
maszkolószalag

50mm

GT500079162

karton (20
tekercs)

55

Megnevezés

Pontérték
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2328 80 C-ig hőálló, általános autóipari maszkolószalag
Finomság
Méret

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

15mm

KT100000340

karton (60 tekercs)

45

19mm

KT100000357

karton (48 tekercs)

45

25mm

KT100000365

karton (36 tekercs)

45

30mm

KT100000373

karton (32 tekercs)

45

38mm

KT100000381

karton (24 tekercs)

45

50mm

KT100000399

karton (20 tekercs)

45

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

16000 Belső tartály 0,6 literes fedéllel
és 200 micronos szűrővel

FC110071782

karton

70

16026 Belső tartály 0,6 literes fedéllel
és 125 micronos lapszűrővel

FC110071295

karton

70

16001 Külső tartály 0,6 literes leszorító
gyűrűvel

DT272995622

doboz

54

16024 Belső tartály 0,8 literes fedéllel
és 200 micronos szűrővel

FC110071790

karton

70

16740 Belső tartály 0,8 literes fedéllel
és 125 micronos szűrővel

FC110071170

karton

70

16023 Külső tartály 0,8 literes,
leszorító gyűrűvel

DT272995630

készlet

27

Rendelési
szám

Pontozási
egység

Pontérték

DT272993411

darab

120

Megnevezés
6295 2328 általános autóipari
maszkolószalag
6304 2328 általános autóipari
maszkolószalag
6309 2328 általános autóipari
maszkolószalag
6310 2328 általános autóipari
maszkolószalag
6311 2328 általános autóipari
maszkolószalag
6313 2328 általános autóipari
maszkolószalag

Festékkeverő és adagoló rendszer (PPS)
Megnevezés

Finomság
Méret

Accuspray™ Rendszer
Megnevezés
16570 3M™ Accuspray™ Füllerező
Szórópisztoly Model HG09 (1 HVLP
Füllerező Szórópisztoly & 3 szórófej +
légnyomásmérő)

Finomság
Méret
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II.

számú melléklet

Nyilatkozat a kapcsolattartóról

Alulírott,
…………………….…………….…………….…………….…………….……………...................….
(képviselő neve) a ………………………………………………….. (gazdasági társaság neve és
székhelye) vezető tisztségviselője ezúton ……………………………. (név) (lakcím: ………………..,
anyja neve: …………………………, szül.idő és hely………………..)-t, mint társaságunk
munkavállalóját jelölöm ki, hogy a 3M Hungária Kft. (székhely 1138 Budapest, Váci út
140.) 2014. április 8-tól indított „3M Hűségprogram” promócióban egyedüli
kapcsolattartóként képviselje társaságunkat.
A kapcsolattartó adatai:
Név: …
Tel.: …
Mobil: …
E-mail: …

Dátum: 2014._______________

______________________________
cégszerű aláírás

13

III.

számú melléklet

A Promócióban pontokért beváltható ajándékok köre:

3M™ 2890-es sorozatú zárt védőszemüveg:

400 pont / darab

3M™ Marcus Grönholm™ sorozatú védőszemüveg:

500 pont / darab

Többször használatos védőoverallok, L/XL:

500 pont / darab

3M™ 6300-as többször használható féláéarc, L:

500 pont / darab

Perfect-it III Ultrafina SE polírpaszta (sötétkék kupakos): 900 pont / darab
3M logózott póló:

900 pont / darab

3M logózott mellény:

1800 pont / darab

3M logózott széldzseki/kabát:

2200 pont / darab

3M logózott pendrive:

700 pont / darab
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