Ki vehet részt a promócióban?
A promócióban azon magánszemély vehet részt, akik 2020. szeptember 17 és 2020. november 15
között minimum 120 m2 mennyiségű Tondach tetőcserepet vásárol, a Promócióban részt vevő
termékek és felületkezelési megoldások közül.
Ezek a termékek: TONDACH Twist, TONDACH Bolero, TONDACH Rumba, TONDACH Inspira, TONDACH
Tangó Plus, TONDACH Palotás, TONDACH Tangó, TONDACH Hódfarkú, TONDACH Táska, TONDACH
Kékes és TONDACH Pilis; FusionColor vagy FusionProtect felületkezeléssel, és legkésőbb 2020.
december 15 (kedd) 24 óráig regisztrál oldalunkon a vásárlást igazoló számlával és szállítólevelekkel.
Igénylőként és kivitelezéssel érintett ingatlanonként a pénzvisszatérítés csak egyszer vehető igénybe.
Különösen fontos feltétel, hogy a promócióban csak olyan vásárlásokkal lehet részt venni, amikor a
kiszállítás közvetlenül a Wienerberger telephelyéről az építkezés helyszínére történik. Kereskedői
raktárkészletből történő Tondach alapcserép vásárlásokra nem vehető igénybe pénzvissszatérítés.
Kérjük vásárláskor kifejezetten kérje a kereskedést, hogy a vásárlást a Wienerberger telephelyéről
történő közvetlen kiszállítással teljesítse.

Mi a pénzvisszatérítés menete?
1. Vásároljon 2020. szeptember 17. és 2020. november 15. között minimum 120m2 mennyiségű
Tondach tetőcserépet a meghatározott termékekből.
2. Vásárlást követően, legkésőbb 2020. december 15. (kedd) 24 óráig regisztráljon a
www.wienerbergerakcio.hu weboldalon és töltse fel a vásárláskor kapott számlát és a
szállítólevelet.
3. A sikeres regisztrációt követően 30 munkanapon belül automatikusan megérkezik
bankszámlájára a visszatérítés összege, amennyiben a promóció feltételeit maradéktalanul
teljesítette.
Milyen adatokat kell megadnom a pénzvisszatérítéshez?
•
•
•

Személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, bankszámlaszám, a
kivitelezéssel érintett ingatlan címe vagy helyrajzi száma);
Termékek megvásárlását igazoló számla;
A termékek szállítását igazoló összes szállítólevél

Mi a promóció időtartama?
A promóció a 2020. szeptember 17. és 2020. november 15. közötti vásárlásokra érvényes. Ezt követően
2020. december 15. (kedd) 24 óráig tud regisztrálni az oldalon a vásárlást igazoló számlával és
szállítólevéllel.
Milyen termékekre vonatkozik a promóció?
A promóció kizárólag a TONDACH Twist, TONDACH Bolero, TONDACH Rumba, TONDACH Inspira,
TONDACH Tangó Plus, TONDACH Palotás, TONDACH Tangó, TONDACH Hódfarkú, TONDACH Táska,
TONDACH Kékes és TONDACH Pilis termékekre érvényes

Milyen összegű visszatérítést kaphatok?
A pénzvisszatérítés összege a vásárolt terméktől függően bruttó 40.000 Ft, bruttó 60.000 Ft és bruttó
100.000 Ft lehet.
A Termékenkénti pénzvisszatérítést az alábbi táblázat tartalmazza:
40 000 Ft

60 000 Ft

Twist FusionColor terrakotta

Twist FusionProtect piros

Twist FusionColor terrabarna Twist FusionProtect rézbarna
Bolero FusionColor terrakotta
Bolero FusionColor
terrabarna
Rumba FusionColor
terrakotta
Tangó Plus FusionColor
terrakotta
Inspira FusionColor
terrakotta
Palotás FusionColor
terrakotta
Tangó Natur téglavörös
Tangó FusionColor terrakotta
Hódfarkú Natur téglavörös
Táska Natur téglavörös

Twist FusionProtect barna
Bolero FusionProtect piros

100 000 Ft
Twist FusionProtect
antracit

Palotás FusionProtect antik
Hódfarkú FusionProtect
piros
Hódfarkú FusionProtect
antik
Hódfarkú FusionProtect
rézbarna

Twist FusionProtect néró
Bolero FusionProtect
antracit
Bolero FusionProtect néró

Bolero FusionProtect
rézbarna

Hódfarkú FP sötétbarna

Bolero FusionProtect barna

Táska FusionProtect piros

Rumba FusionProtect piros

Táska FusionProtect antik

Inspira FusionProtect titán

Kékes FusionProtect piros

Hódfarkú FusionProtect
fekete

Rumba FusionProtect
rézbarna
Rumba FusionProtect barna
Tangó Plus FusionProtect
piros
Tangó Plus FusionProtect
rézbarna
Tangó Plus FusionProtect
barna

Rumba FusionProtect
antracit
Inspira FusionProtect
antracit

Kékes FusionProtect antik
Pilis FusionProtect piros
Pilis FusionProtect antik

Kékes Natur téglavörös
Pilis Natur téglavörös
Mikor vagyok jogosult a visszatérítésre?
•
•

A Promóció időtartama alatt vásárol, a Promóciós Szabályzatnak megfelelően
Regisztrál a www.wienerbergerakcio.hu oldalon
•
•

Magyarországon vezetett bankszámlával rendelkezik
a megvásárolt termékeket saját felhasználás céljából vásárolja meg

Mikor nem vagyok jogosult a visszatérítésre?
•
•

A promóciós időszakon kívül vásárol Tondach terméket
Nem regisztrál a www.wienerbergerakcio.hu oldalra a meghatározott időn belül

•
•
•

a WIENERBERGER zRt. vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, vagy ezek
hozzátartozója
építőanyag kereskedelemmel, tetők vagy épületek kivitelezésével foglalkozó vállalat
vezető tisztségviselője, tagja, vagy munkavállalója, vagy ezek hozzátartozója
nem teljesíti a Promóciós Szabályzatban foglaltakat

Hányszor lehet pénzvisszatérítést igényelni?
Igénylőként és kivitelezéssel érintett ingatlanonként a pénzvisszatérítés csak egyszer vehető igénybe.
Csak online tudok regisztrálni?
Igen, a pénzvisszatérítési igény regisztráció csak a www.wienerbergerakcio.hu weboldalon tehető meg.
Kapok tájékoztatást a sikeres regisztrációról?
A WIENERBERGER zRt. a regisztráció sikerességéről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül
automatikus visszaigazoló e-mailt küld a regisztráció során megjelölt e-mail címre.
Mi történik, ha hiányosan töltöm ki a regisztrációt?
A regisztráció során minden mező kitöltése kötelező, így a regisztrációt nem lehet hiányosan kitölteni.
Amennyiben a regisztrációhoz csatolt dokumentumokat hiányosan töltötte fel, kérjük, haladéktalanul
jelezze részünkre az info@wienerberger.hu e-mail címre!
Ki állíthat ki számlát a vásárolt termékekről?
A WIENERBERGER zRt. csak olyan számlamásolatot fogad el, amelyet a WIENERBERGER zRt. szerződött
Partnere vagy annak Viszonteladója bocsátott ki. Szerződött Partnereink listáját itt megtekintheti.
Milyen keltezésűnek kell lennie a számlának?
A vásárlást igazoló számlán szereplő dátumnak 2020. szeptember 17. és 2020. november 15. közé kell
esnie.
Mit kell tartalmaznia a számlának?
A WIENERBERGER zRt. csak olyan számlamásolatot fogad el,
•
amelyet a WIENERBERGER zRt. amelyet a Partnere vagy annak Viszonteladója
bocsátott ki;
•
amely jól olvasható;
•
amely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmi elemeket tartalmaz;
•
amelyen a vásárolt termék egyértelműen beazonosítható;
•
amelyen az Igénylő Regisztráció során megadott adataival azonos adatok szerepelnek
(név, lakcím)
Mit kell tartalmaznia a szállítólevélnek?
A Promóció feltétele, hogy a szállítólevélen szereplő szállítási cím megegyezzen a regisztráció során
megadott Kivitelezéssel érintett ingatlan címével vagy helyrajzi számával. A promócióban csak olyan
szállítólevelekkel lehet részt venni, amit a Wienerbeger zRt állított ki. A termékek szállítását igazoló
összes szállítólevél feltöltése szükséges.

Közvetlenül az építőanyag kereskedés készletéből vásároltam, jár a pénzvisszatérítés?
Sajnos nem. Különösen fontos feltétel, hogy a promócióban csak olyan vásárlásokkal lehet részt venni,
amikor a kiszállítás közvetlenül a Wienerberger telephelyéről az építkezés helyszínére történik. Az
építőanyagok telepi készletéből történő vásárlásokra nem vehető igénybe pénzvissszatérítés.
Mikor kapom meg a pénzvisszatérítést?
A Promóciós Szabályzatban foglalt feltételek teljesülése esetén a WIENERBERGER zRt. a
pénzvisszatérítést legkésőbb 2021. január 15.-ig banki átutalással, a regisztráció során megadott
bankszámlaszámra való utalással fizeti meg.
Hogyan kapom meg a pénzvisszatérítést?
A visszatérítés a regisztráció során megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.
Hol találom meg a Promóciós Szabályzatot?
A Promóciós Szabályzatot ide kattintva érheti el.
Kit kereshetek kérdés esetén?
Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az info@wienerberger.hu e-mail címen.

