NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Akcją objętych jest
26 produktów z oferty SATEL:

Regulamin Programu jest dostępny na stronie profesjonalni.satel.pl

ETHM-1 Plus
GRAPHITE
GREY
INTEGRA 128
INTEGRA 128-WRL
INTEGRA 24
INTEGRA 32
INTEGRA 64
INT-TSG-BSB
INT-TSG-SSW
INT-TSG-WSW
INT-TSH-BSB
INT-TSH-SSW
INT-TSH-WSW
INT-TSI-BSB
INT-TSI-SSW
INT-TSI-WSW
INT-KWRL-BSB
INT-KWRL-SSW
INT-KWRL-WSW
IVORY
OPAL
OPAL GY
SILVER
VERSA IP
VERSA Plus

PRODUKTY

Jak zidentyfikować produkt promocyjny biorący udział w Programie?
Produkty promocyjne biorące udział w Programie
oznaczone są specjalną naklejką „SATEL – Milwaukee”.
W promocyjnych opakowaniach produktów znajdują się kupony promocyjne.

Jak zgłosić zakupiony produkt promocyjny do Programu?

To bardzo proste!!!
Wystarczy:

zakupu produktu promocyjnego w Punkcie Dystrybucyjnym SATEL
• dokonać
lub w Punkcie Redystrybucyjnym
formularz zgłoszeniowy na stronie profesjonalni.satel.pl
• wypełnić
(automatycznie zostanie utworzone konto Uczestnika Programu)

•

zalogować się na konto Uczestnika na stronie profesjonalni.satel.pl
i zarejestrować promocyjny produkt, wpisując:
numer Kuponu promocyjnego oraz numer MNI tego produktu

Aktualnie dostępne nagrody wyświetlą się po zebraniu odpowiedniej liczby punktów.
Wówczas zebrane punkty można wymienić na nagrodę lub zbierać punkty dalej.

Jak odebrać nagrody?
Po zalogowaniu na konto Uczestnika, należy zaznaczyć wybraną nagrodę
i potwierdzić wybór przyciskiem „zamawiam”. Nagroda zostanie dostarczona kurierem
lub pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

* oficjalna strona programu: profesjonalni.satel.pl
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Oferta ważna od 13.11.2017 r. do 16.04.2018 r.

Dystrybutor marki Milwaukee

i odbieraj nagrody!!!

Zbieraj punkty

Profesjonalistów
Profesjonalni Partnerzy dla

NAGRODY

Młotowiertarka

Rękawice robocze

M18 CHX-502X

(30 pkt)

(850 pkt)

Rękawice robocze
bez palców

(30 pkt)

Wiertarko-wkętarka

M12 BPD-202C

(270 pkt)

Pas monterski

Markery do przewodów Big + Small

(120 pkt)

(6 pkt)

Plecak

(140 pkt)

Młotowiertarka

PH 26X

(310 pkt)

Torba monterska
mała

(30 pkt)

Wiertła do metalu
Szczypce wielofunkcyjne 5w1

(40 pkt)

Bity

HSS-G TI RED HEX / Zestaw - 19 szt.

Zestaw - 56 szt.

(60 pkt)

(40 pkt)

