
—
 SOUTĚŽ

Za Levit® profi nářadí Hilti 
Hrajeme o 100 skvělých cen

Za každý nákup rámečku designové řady  
Levit® získáváte 1 bod. Vícenásobné rámeč-
ky = co montážní otvor, to 1 bod. Čím více  
rámečků koupíte, tím více bodů máte. Platí 
pro všechny barvy a násobnosti. Členové 
klubu Elektromontér ABB získají 1,5 bodu.

150 bodů = účast ve slosování o 100 cen!
Více bodů = více registrací (2× 150 atp.)

Platnost akce: 1. 2. – 30. 4. 2018
ve vybraných velkoobchodech
Bližší informace: 800 312 222

100 odměnCelkem

Vyhraj nářadí
Hilti a další ceny.

1
BOD +2 +3

150 bodůZa z rámečků Levit®

Obrázky jsou ilustrační.

abb.cz/nizke-napeti



—
Jak se zapojíte?
Co můžete získat?

Za Levit® profi nářadí Hilti.  
Hrajeme o 100 skvělých cen.

Odešlete SMS na telefonní číslo  
731 552 388 ve tvaru

Jak se zapojíte do soutěže?
•  Nakupte rámečky designové řady Levit® 

a získejte mini málně 150 bodů (1 montáž-
ní otvor = 1 bod, členové klubu Elektro-
montér ABB 1,5 bodu – viz dále pravidla) 

•  Odešlete SMS na telefonní číslo  
731 552 388 ve tvaru:  
Levit_IČO_jméno_příjmení_celkový  
počet montážních otvorů_číslo  
daňového dokladu

•  Uschovejte daňový doklad (účtenku) nebo 
jeho kopii pro doložení v případě výhry

Cena SMS dle tarifu mobilního operátora.

Staňte se členem klubu Elektromontér  
ABB a čerpejte své výhody!  
Více na abb.cz/nizke-napeti

Co můžete získat?
1. cena 
Akumulátorové vrtací kladivo  
TE 4-A22 - 22V značky Hilti

2. cena 
Akumulátorová úhlová bruska  
AG 125-A22 (2) značky Hilti

3. cena 
Aku vrtací šroubovák  
SFC 22-A – kompaktní značky Hilti

4. – 10. cena 
Kompaktní aku vrtací šroubovák  
SF 2-A značky Hilti

11. – 30. cena
Zkoušečka UNI-T UT15C značky UNI-TREND

31. – 100. cena 
Ruční multifunkční nářadí

Celé znění pravidel najdete  
na abb.cz/nizke-napeti

—
ABB s.r.o.
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222 

abb.cz/nizke-napeti


