
Poctivá česká střešní krytina HALA 3 Č. ST. 303

Pořadatelem soutěže a správcem osobních údajů je:  METAL TRADE COMAX, a.s., 

se sídlem Velvary 420, 273 24, IČ 49684442, www.mtcomax.cz

Pravidla veletržní soutěže STŘECHY COMAX 2023

ZÍSKEJTE KRYTINU ZDARMA
Všem návštěvníkům našeho stánku STŘECHY COMAX® na veletrhu STŘECHY PRAHA 2023, konaného ve dnech 
9. - 11. 2. 2023, nabízíme možnost zúčastnit se veletržního LOSOVÁNÍ O KRYTINU ZDARMA.

Předmětem výhry je hliníková nebo pozinkovaná střešní kry na zn. COMAX® (COMAX FALC, KLIK 31, TAŠKA MAXI 
nebo TRAPÉZ 18) do rozsahu 250 m² v ods nech 3009, 7016, 8017 nebo 9005, při současném odběru ucele-
ného systému potřebných doplňků a bezpečnostních prvků za běžnou ceníkou cenu dle Ceníku STŘECHY 
COMAX 2023 platného v době objednávky a při objednávce učiněné do 30. 11. 2023.

Všichni návštěvníci našeho stánku, kteří v průběhu veletrhu STŘECHY PRAHA 2023 vyplní na našem stánku 
registrační formulář do soutěže, budou slosováni ve tře , závěrečný den den výstavy (sobota 11. 2. 2023 
ve 14:00 h) a výherce bude o výhře informován telefonicky a/nebo emailem. Výsledek slosování bude též 
zveřejněn na webu www.strechycomax.cz/aktualne/. Výhra je přenosná na druhou osobu. Zaměstnanci akciové 
společnos  METAL TRADE COMAX jsou z účas  v soutěži vyloučeni.

SLEVA 15% PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE
Všichni návštěvníci našeho stánku, kteří v průběhu výstavy STŘECHY PRAHA 2023 vyplní na našem stánku 
registrační formulář do soutěže, získají veletržni slevu 15% ve formě voucheru na jednorázový odběr hliníkové 
nebo pozinkované kry ny zn. COMAX® (COMAX FALC, KLIK 31, TAŠKA MAXI nebo TRAPÉZ 18) ve volitelném 
množství v ods nech 3009, 7016, 8017 nebo 9005 při objednávce učiněné do 30.11.2023. Voucher 
obdrží na email vyplněný v registračním formuláři. 

Podmínky veletržní akce:

Účastník veletržní akce vyjadřuje vyplněním formuláře souhlas s podmínkami akce. Výherce kry ny uděluje 
souhlas se zveřejněním výhry na webu pořadatele, s marke ngovým zpracováním výhry (fotografie, předání 
výhry, fotografie realizace) a se zpracováním osobních údajů.




