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Warunki udziału w promocji: 
Promocję ogłasza spółka A&M Elektronarzędzia Sp. z o.o. 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56C, zwana dalej A & M. W promocji mogą 
wziąć udział obywatele Polski, którzy ukończyli 18 rok życia i w okresie obowiązywania promocji zakupili dystrybuowane przez A & M w Polsce 
elektronarzędzia Milwaukee® oraz wyślą na adres e-mail: wygrajtablet@onet.pl dane zawierające imię i nazwisko (nazwa firmy), nr telefonu 
kontaktowego, typ zakupionej maszyny lub zestawu i nazwę dealera Milwaukee® gdzie zakup został dokonany. Za każde narzędzie lub zestaw 
narzędzi jest możliwa tylko jednorazowa rejestracja. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele A & M ani osoby z nimi 
spokrewnione, a także właściciele i pracownicy firm zajmujących się sprzedażą elektronarzędzi Milwaukee® oraz członkowie ich rodzin. 
Spośród osób, które do końca każdego miesiąca wyślą email potwierdzający rejestrację, w ciągu 15 dni roboczych od ostatniego dnia danego 
miesiąca zostanie rozlosowany jeden tablet Milwaukee®. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 1 miesiąca od daty losowania. Równowartość 
nagrody nie może być wypłacona, nagroda nie podlega przeniesieniu na inne osoby. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą 
A & M może przeprowadzić dodatkowe losowanie zwycięzcy. A & M nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełnione, utracone lub 
przesłane z opóźnieniem emaile potwierdzające rejestrację; ponadto maile rejestracyjne niespełniające warunków nie będą uwzględniane. Przy 
odbiorze nagrody zwycięzca zobowiązany jest okazać fakturę zakupu produktu Milwaukee®.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
Wraz z wysłaniem emaila potwierdzającego rejestrację wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych 
osobowych w celu przesyłania informacji o produktach i usługach.

Proszę podaj wymagane w zgłoszeniu dane: 
imię i Nazwisko ( nazwę Firmy)

tel kontaktowy
typ zakupionej maszyny lub zestawu

Nazwę dealera
Numer faktury
Datę zakupu

Wyślij zgłoszenie na adres: wygrajtablet@onet.pl


