
Produkty systemów kominowych biorące udział w konkursie „Konkurs jesteś 
najlepszy 2018” 

 
I.  PRODUKTY i NAGRODY 
 
Pakiet UNI - cena katalogowa 124 zł (Ołówek stolarski, szablon murarski, szablon 
montażowy, uchwyty płyty czołowej, brzeszczot, gąbka montażowa). Nagroda za zakup 
Pakietu Uni bezpośrednio z faktury dystrybutor – 40 zł za sztukę. 
 
Pakiet PRO - cena katalogowa 124 zł (Ołówek stolarski,szablon murarski, szablon 
montażowy, uchwyty płyty czołowej, brzeszczot, gąbka montażowa) Nagroda  za zakup 
Pakietu PRO przysługująca z kodu przede wszystkim wykonawca – 40 zł za sztukę. 
 
Pakiet Stal UNI – cena katalogowa 2 zł (ołówek stolarski). Nagroda  za zakup Pakietu Uni 
Stal bezpośrednio z faktury przede wszystkim dystrybutor – 20 zł 
 

Pakiet Stal PRO  – cena katalogowa 2 zł (ołówek stolarski). Nagroda  za zakup Pakietu Stal 
PRO przysługująca z kodu przede wszystkim wykonawca – 20 zł 
 

Pakiet UNI i PRO stosujemy do kominów PLUS, COMBO, CLASSIC. 

Pakiet  Stal UNI  i Stal PRO stosujemy do kominów TURBO STAL, COMBO. 

 
II. UCZESTNICTWO KOMUNIKACJA 
 
Nagroda przysługująca z kodu, przede wszystkim wykonawcy: 
- Handlowiec wysyła za pośrednictwem formularza lub na e-mail finanse@sinkler.pl 
zapotrzebowanie na kartę przez danego wykonawcę :osoba otrzymująca kartę, numer 
telefonu. 

Tytuł: BUDIMEX – KONKURS 2018 WYKONAWCA 
 
- Handlowiec przekazuje wykonawcy kartę i zapoznaje z regulaminem. 
- Wykonawca wysyła sms z konkretnego numeru telefonu  „PRO Tak” na numer telefonu 
783800005. 
- Ten numer telefonu staje się ID wykonawcy i odpowiada numerowi konkretnej karty. 
- Z tego numeru wykonawca będzie wysyłał kod który będzie w produkcie objętym 
konkursem. Biuro potwierdza smsem przyjęcie kodu: Dziękuje potwierdzam 
- Biuro będzie prowadziło ewidencję kodów (szablon excel). 
 
Nagroda przysługwująca bezpośrednio z faktury, przede wszystkim dystrybutor: 
- Handlowiec wysyła za pośrednictwem formularza lub na e-mail finanse@sinkler.pl 
zapotrzebowanie na kartę przez daną hurtownie: nazwa hurtowni, osoba otrzymująca kartę, 
numer telefonu. 

Tytuł: PSB MROWKA – KONKURS 2019 HURTOWNIA 
 

- Handlowiec przekazuje dystrybutorowi kartę i zapoznaje z regulaminem. 
- Sprzedawca wysyła sms z swojego numeru telefonu ”UNI Tak” na 

  numer 783800005. 
- Ten numer telefonu staje się ID wykonawcy i odpowiada numerowi konkretnej karty. 

- Biuro będzie prowadziło ewidencję sms (szablon excel). 

mailto:finanse@sinkler.pl

