PRAVILNIK KAMPANJE I AKCIJE
„Nagrađujemo vjernost“
1. NAZIV. TRAJANJE
1.1. Ovaj propis ( „Pravilnik”) odnosi se na Kampanju koju je organizirala tvrtka Wienerberger
d.o.o, sa sjedištem u Karlovcu, Donje Pokupje 2, i uspostavlja pravila sudjelovanja.
1.2. Kampanja traje od srijede, 01.06.2022, do 31.12.2022. ili do isteka zaliha predviđenih alata
na području Republike Hrvatske.
1.3. Pravilnik će se objaviti na datum početka Kampanje na internetskoj stranici
www.wienerberger.hr
2. SADRŽAJ KAMPANJE
2.1. Predmet Kampanje je promocija i nagrađivanje partnera izvođača ostvarena na temelju broja
ugrađenih prozora tijekom najavljenog razdoblja kampanje. U program vjernosti ulaze svi
modeli Tondach krovnih prozora i sistemska oprema. Svaki izvođač (pravna osoba) koji ugradi
krovne prozore sukladno tablici ostvaruje pravo na osvajanje profi alata.
Tablica za određivanje prava na osvajanje paketa iz programa „Nagrađujemo vjernost“:

3. NAČIN PROVOĐENJA KAMPANJE
•
•
•
•
•

Wienerberger regionalni voditelji prodaje ili prodajno tehnički savjetnici dodijelit će
partnerima izvođačima letak s informacijama o načinu sudjelovanja u kampanji.
Po završetku ugradnje prozora, potrebno je informirati Wienerberger regionalne voditelje
prodaje ili prodajno tehničke savjetnike o ugrađenom broju prozora.
Wienerberger regionalni voditelji prodaje ili prodajno tehnički savjetnici utvrđuje
autentičnost broja ugrađenih prozora (na temelju izlaznih faktura trgovaca ili krajnjeg
kupca te fotografija ugrađenih prozora).
Temeljem broja ugrađenih prozora izvođač ostvaruje pravo na odabir paketa alata iz gornje
tablice te o odabiru paketa informira pisanim putem Wienerberger regionalnog voditelja
prodaje.
Regionalni voditelj prodaje dostavlja odabrani paket izvođaču te osigurava potpisanu izjavu
izvođača o preuzimanju paketa.

4. IZMJENA PRAVILA. PREKID ILI PRODULJENJE KAMPANJE.
4.1. Wienerberger d.o.o pridržava pravo izmjene i dopune ovog Pravilnika u bilo kojem trenutku
obavještavanjem sudionika kampanje objavom promjena na internetskoj stranici
www.wienerberger.hr.
4.2. Wienerberger d.o.o pridržava pravo obustaviti ili prekinuti Kampanju u bilo kojem trenutku
tijekom njenog trajanja i produljiti ga, obavještavajući sudionike o bilo kakvom otkazu, prekidu
ili produljenju objavom na internetskoj stranici www.wienerberger.hr .
3.3. Promjene u pravilima ili valjanosti kampanje neće utjecati na već postavljene narudžbe, i one
koje još nisu bile dovršene u trenutku promjene.
5. ZAVRŠNE ODREDBE
5.1. Pravilnik Kampanje prikazan je i dostupan na www.wienerberger.hr za cijelo razdoblje kada
je ona aktivna.
5.2. Sudjelovanjem u ovoj kampanji sudionici izjavljuju da se slažu i da će se pridržavati svih
pravila ovog Pravilnika.
5.3. Pravila Kampanje u skladu su s Uvjetima poslovanja, Izjavom o privatnosti i Politici za
korištenje kolačića (eng. cookies) objavljenim na internetskoj stranici www.wienerberger.hr .
5.4. Svi sporovi između poduzeća Wienerberger d.o.o i sudionika u Kampanji bit će riješeni uz
obostranu suglasnost. Ako to nije moguće, sporovi će biti riješeni od strane nadležnog suda,
sukladno važećim zakonima.
5.5. Wienerberger d.o.o ima pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju pokušaja prijevare
sustava, zlouporabe ili bilo kojeg drugog pokušaja koji bi mogao utjecati na imidž ove Kampanje
ili na internetsku stranicu www.wienerberger.hr.
5.6. Za sve informacije ili obavijesti o Kampanji, možete kontaktirati osim regionalnih voditelja
prodaje i prodajno tehničke savjetnike i Wienerberger d.o.o. na email adresu
office.hr@wienerberger.com, od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00 sati.

