
                TE-Di25 Pontgyűjtő 
Promóció
Nem kell mást tenned, csak vásárolj a promócióban részt 
vevő termékekből/márkákból – gyűjts velük pontokat – és 
váltsd be a pontgyűjtő katalógusban található eszközökre!

A promóció időtartama: 2018. 09. 01–2018. 11. 30.

A játék leírása:

Három havi hűségpont gyűjtés!
A promóciós időszakban a Hogyan történik a pontgyűjtés? pontban felsorolt vásárlásaiddal pontokat 
gyűjthetsz. A promóció végén összesített pontjaidat beválthatod értékes üzletberendezésekre valamint egyéb 
műszaki cikkekre

Ki vehet részt a promócióban?
A promóció a TE-DI Trade Kft. minden szerződött vevőpartnere számára elérhető.

Hogyan történik a pontgyűjtés?   Mire számolunk el pontokat?
–  szeptember 5-i árubemutatón megvásárolt csomagok után. A csomagajánlatokról az árubemutatón kapsz 

információt. 
–  október-november hónapban tervezett virtuális csomagok után. A virtuális csomagajánlatokról e-mailben, 

képviselőinken, valamint telefonos rendelésfelvevő kollégáinkon keresztül tájékozódhatsz.
–  a havi pontgyűjtő katalógusban szereplő fotós termékek után és/vagy
–  a havi pontgyűjtő katalógusban szövegesen szereplő termékkörök nettó forgalma után. A havi pontgyűjtő 

katalógus nyomtatottan és online a www.te-di.hu oldalon jelenik meg.

A fenti vásárlásaid után automatikusan gyűlnek a pontjaid.  
Az aktuálisan elért pontokról időszakosan HÍRLEVÉLBEN küldünk tájékoztatást.
Iratkozz fel hírlevelünkre a https://www.te-di.hu/hirlevel-feliratkozas/ oldalon!
A pontjaidat a promóciós időszak lezárása után összesítjük, és HÍRLEVÉLBEN illetve képviselőink közremű kö-
désével tájékoztatunk az összegyűjtött pontjaidról.

Mire válthatók a pontok?
Többek között… (csak hogy felcsigázzuk az érdeklődésedet):
Bolti berendezésekre: pl. hűtő, szeletelőgép, mérleg, hűtő-utalvány, légkondíciónáló, kések, bevásárlókosár, 
rozsdamentes asztal, stb...
Kényelmi eszközökre: pl. kávéfőző, turmixgép, kontakt grill, telefon, tablet, notebook, nyomtató, TV,  
Media Markt-utalvány, stb…
A pontokért beváltható eszközlistát a szeptembertől havonta megjelenő pontgyűjtő katalógusunkban és a  
www.te-di.hu oldalon találhatod meg. Váltsd be pontjaidat, válaszd ki a számodra legjobb ajánlatot!  
(az eszközök a készlet erejéig érhetőek el, a változtatás/csere jogát fenntartjuk, a pontok pénzre nem válthatóak!)*

A kiválasztott eszköz átadására legkésőbb 2019. 01. 31-ig kerül sor.
Maradt még kérdésed? További információért hívd a képviselődet!
 *pontok jóváírása a pénzügyileg rendezett számla után jár
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