Podmínky a pravidla soutěže „ODMĚNA PRO KAŽDÉHO“
Prodávej produkty Gastro21 a sbírej sáčky a za ně získávej body. Každý sáček určitý počet bodů  Odměny máme pro každého 
O co soutěžíš?
Za každých 500 bodů nasbíraných v jednom kalendářním měsíci získáváš hodnotný dárek ( info na soutěžních letácích, zde
dole pod podmínkami nebo u asistentů obchodního oddělení)
Gastro 21 si vyhrazuje právo změnit předmět výhry v případě vyčerpání zásob výherního produktu, avšak je povinna
poskytnout výhru min. ve stejné kvalitě a hodnotě
Co pro to musíš udělat?
Prodat, nasbírat a poslat prázdné sáčky na adresu firmy: Gastro21, Chelčického 1777/18a, 370 01 České Budějovice
Sáčky musí být nasbírané vždy od 1. do posledního dne v jednom kalendářním měsíci, kontrola probíhá dle počtu
objednávek v daném měsíci
Bodové hodnoty zboží
Veškeré jednoporcové nápoje (prázdný sáček)……….. 1 Bod
Caffé 21 1 kg (prázdný sáček) ………………………………….50 Bodů
Caffé 21 100 g a 250 g (prázdný sáček) …………………… 1 Bod
Sirup 21 (prázdná lahev 920 g) ………………………………. 20 Bodů
Pravidla soutěže
1) Uzavírka a kontrola bodů se koná 10. den následujícího měsíce – do této doby musí dorazit prázdné sáčky
2) Adresa pro poslání sáčků (bodu) je Gastro21, Chelčického 1777/18a, Č.Budějovice, 37001.
3) Pokud přijdou sáčky (body) déle než 10.den v měsíci, vyhrazujeme si právo stornovat odměnu.
4) Po kontrole bodů Gastro21 zašle dárek Vám na adresu, kterou uvedete naší obchodní asistentce nebo přiložíte k zaslaným
sáčkům.
7) V případě nejasností při nároku na odměnu je potřeba tuto situaci oznámit na info@gastro21.cz
8) Pokud nebude oznámení nejasností doručené nejpozději do 5. dne třetího následujícího měsíce, Gastro 21 má právo stornovat
odměnu.
13)Není potřeba posílat celé sáčky, postačí 1/3 sáčku s popisem produktu (příchuť a min. trvanlivost, u Caffe21 a Sirupů21 vystřihněte etiketu).
14) Začátek programu 01.06.2014
15) Program se vztahuje na tyto nápoje: Caffé21, Sirupy21, Hot drink (Ice), Frappé (Ice,Hot), Mléčný koktejl, Hot Chocolate (Ice),
Horká čokoláda (Ice), Ledový čaj, Kvetoucí čaj
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