
Wielka zimowa promocja ActiveJet 
Przez cały styczeń zakupy markowych produktów ActiveJet premiowane są 

cennymi nagrodami. 

KUPUJ produkty ActiveJet i odbierz nagrodę! 

Regulamin promocji: 

1. Czas trwania promocji: 05.01.2009  do 31.01.2009. 

2. W promocji biorą udział wszystkie krajowe firmy dealerskie ACTION S.A. regulujące 
swoje naleŜności terminowo.  

3. W promocji biorą udział firmy, które na jednej fakturze zrealizują zakup produktów 
ActiveJet z jednej z grup produktowych wyszczególnionych w pkt. 12 oraz wartość 
tych zakupów zmieści się w jednym z progów uprawniających do odebrania nagrody 
promocyjnej. Jeśli suma zamówienia promocyjnego przekracza wartość 8000 zł netto 
po ustaleniu z handlowcem lub RDH moŜliwe jest zrealizowanie go na max. 3 
fakturach. Maksymalny czas realizacji dzielonych zamówień promocyjnych to 3 dni 
robocze.  

4.  Progi promocyjne wyraŜone są w złotych netto. Następujące nagrody są 
przyznawane za zakup zafakturowany w poszczególnym progu: 
 

NAGRODA 
Zakup  

z przedziału 

Czajnik Moulinex BY 5101 699zł 999,99zł 

Odkurzacz Panasonic MC-CG381 1000zł 1499,99zł 

GŁOŚNIKI CREATIVE 5.1 INSPIRE T6100 1500zł 1899,99zł 

Frytownica TEFAL FR4018 1900zł 2399,99zł 

APARAT CANON PowerShot A590 IS 2400zł 2899,99zł 

Mini WieŜa Sony CMT-HX30  2900zł 3699,99zł 

Zestaw Kino Domowe Panasonic SC-PT465-K  3700zł 4499,99zł 

Telefon Samsung I780 Black 4500zł 5499,99zł 

Nagrywarka DVD PANASONIC DMR-EH68-K (HDD 320GB, HDMI) 5500zł 6499,99zł 

Telewizor 32" LCD Sharp LC32SB25E 6500zł 7799,99zł 

APARAT SONY ALPHA DSLR-A350 + SAL18-70 [A350K] 7800zł 8999,99zł 

Telewizor 42" LCD TOSHIBA 42AV500 9000zł 11999,99zł 

Notebook ASUS F8VR-4P015C  12000zł 17999,99zł 

TV 42" LCD TOSHIBA 42AV500+ Kino Domowe Pioneer DCS-580 18000 zł ……… 

5. W czasie trwania promocji kaŜda firma moŜe zrealizować maksymalnie 2 
promocyjne zakupy, przy czym kaŜdy zakup musi być realizowany w obrębie innej 
grupy produktowej ActiveJet. Grupy produktowe ActiveJet określono w pkt 12. 

6. Rozliczenie i odbiór nagród następują w trakcie trwania promocji. ACTION S.A. 
zastrzega sobie max. 60-cio dniowy termin dla dostarczenia nagród, liczony od dnia 
zakończenia promocji.  

7. Nagroda przekazana będzie przy realizacji zamówienia przez klienta 
 i wyceniona na fakturze VAT za 1 zł netto.  

8. Koszty transportu nagród wielkogabarytowych ponoszone są przez kupującego 
zgodnie z cennikiem opłat transportowych. 

9. Zakup promocyjny nie łączy się z innymi konkursami, programami lojalnościowymi 
oraz akcjami marketingowymi i akcjami promocyjnymi (w tym bundle promocyjne) 
prowadzonymi w ramach promocji marki ActiveJet. 



10. ACTION S.A. zastrzega sobie moŜliwość wykluczenia z promocji firm wystawiających 
produkty ActiveJet w serwisach aukcyjnych w cenach poniŜej poziomu cen 
detalicznych i stosujących politykę dumpingu cenowego. ACTION S.A. zastrzega sobie 
takŜe moŜliwość wykluczenia firm stosujących w/w praktyki z kolejnych promocji 
ActiveJet.  

11. ACTION S.A. zastrzega sobie, w przypadku wyczerpania zapasów, moŜliwość zmiany 
nagród w trakcie trwania promocji na nagrody o wartości nie mniejszej niŜ nagrody 
podane w regulaminie. 

12. Promocją objęte są produkty maki ActiveJet, które zostały podzielone na 4 cztery 
grupy: 

� Materiały eksploatacyjne ActiveJet 

Początek kodu produktu: 

 EXPACJ (bez art. czyszczących EXPACJACZ) 

� ActiveJet Energy 

Początek kodu produktu:  

OSWACJ  ZASACJUPS   ZASACJBAT  ZASACJLIS 

� Akcesoria ActiveJet 

Początek kodu produktu: 

AKCACJ  ARMACJ   KABACJ  MULACJ 
NOSACJ  PERACJ   SIEACJ  URPACJ 
EXPACJACZ 

� Artykuły biurowe ActiveJet 

Początek kodu produktu: 
 

ARTACJBLO 

ARTACJBLZ 

ARTACJDES 

ARTACJDIP 

ARTACJDZI 

ARTACJETY 

ARTACJFAR 

ARTACJGUM 

ARTACJKAL 

ARTACJKAR 

ARTACJKLE 

ARTACJKOP 

ARTACJKOR 

ARTACJKOS 

ARTACJMAR 

ARTACJNAB 

ARTACJNOZ 

ARTACJOFE 

ARTACJOLO 

ARTACJPIN 

ARTACJPOD 

ARTACJPRZ 

ARTACJPTF 

ARTACJSEG 

ARTACJSKO 

ARTACJSPI 

ARTACJTAS 

ARTACJTEC 

ARTACJWIZ 

ARTACJWKO 

ARTACJZAI 

ARTACJZAK 

ARTACJZSY 

ARTACJZSZ 

ARTACJKLI 

ARTACJMAG 
ARTACJJDI 

13. W promocji nie biorą udziału produkty marki ActiveJet oznaczone kodem 
początkowym: 

���� ARTACJBIN - bindownice 
���� ARTACJFLA - folie do laminacji 
���� ARTACJFLI - flipcharty 
���� ARTACJGIL - gilotyny 
���� ARTACJGRZ - grzbiety 
���� ARTACJLAM - laminatory 
���� ARTACJNIS - niszczarki 
���� ARTACJOLB - okładki 
���� ARTACJPAK - papier kolorowy 
���� ARTACJPAP - papier ksero 

���� ARTACJPAS - papier składanka 
���� ARTACJRZU - rzutniki 
���� ARTACJTER – termookładki 
���� ZASACPLIS – listwy zasilające 
���� ARTACJABK – akcesoria 
���� ARTACJFRZ – folie do rzutników 
���� ARTACJPRK – rolki termiczne, offsetowe 
���� ARTACJPTF – rolki i papiery do faksów 
���� ZASACPLIS – listwy Active Power 

 


