
STAŇTE SA PROFESIONÁLMI  
V OBLASTI DONÁŠKY A OSOBNÉHO ODBERU

CrispersAkciové produkty: 
 McCain SureCrisp 9/9,  

9/9 Skin On, 6/6 a 6/6 Skin On
 McCain Crispers

Akcia!
fritéza s objemom 8 l

SureCrisp 6/6 Skin On

Trvanie akcie: 

 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021 
alebo do vyčerpania akciových 
produktov či odmien

Podrobnosti sú uvedené v pravidlách.

NAKÚPTE AKCIOVÉ PRODUKTY 
MCCAIN A ZÍSKAJTE ODMENY ZA:

20 KARTÓNOV 40 KARTÓNOV

súprava: 2 zástery 
+ 8 tričiek alebo poukážky  
Tesco v hodnote 25 € alebo

×2 + ×8

NEVIDITEĽNÝ OBAL 
ZARUČUJE ÚŽASNÚ 
CHRUMKAVOSŤ A DLHŠIE 
UDRŽIAVA TEPLO

Hranolčeky McCain  
SureCrisp – stvorené  
na donášku

URČENÉ  
NA DONÁŠKU

URČENÉ  
NA DONÁŠKU

PRIDAJTE SA DO NAŠEJ KOMUNITY MCCAIN FOODSERVICE SLOVENSKO NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH



Gastronomickí poradcovia spoločnosti McCain:

McCain Foodservice Slovensko www.mccain-foodservice.sk

1. Kúpte si akciové produkty McCain a vystrihnite QR kódy z kartónových obalov  
(Crispers, SureCrisp 9/9, 9/9 Skin On, 6/6, 6/6 Skin On v ľubovoľnom pomere).

2. Vyplnenú prihlášku a správny počet QR kódov je potrebné zaslať na adresu organizátora propagačnej akcie: 
Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava.

3. Akcia je určená výlučne pre tých, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť.
4. 1 účastník sa smie do akcie zapojiť max. 1-krát a môže získať max. 1 odmenu.
5. Ak je v rámci jednej živnosti spravovaných niekoľko prevádzok, každá prevádzka môže podať prihlášku 

do propagačnej akcie samostatne. Aby sa predišlo pochybnostiam: 1 prevádzka = 1 účastník akcie.
6. Odmeny: 100 fritéz, 60 súprav reklamného oblečenia a 50 poukážok Tesco v hodnote  

25 €. V prípade vyčerpania odmien sa akcia automaticky končí.
7. Dĺžka akcie: 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021
8. Podrobnosti sú uvedené v pravidlách.
9. Pravidlá a prihláška sú dostupné na internetovej stránke www.mccain-foodservice.sk.

E-mailová adresa Telefónne číslo

PSČ Obec

Názov spoločnosti/
prevádzky

Ulica Č. domu Č. bytu

ADRESA NA ZASLANIE ODMENY

Adresa na zaslanie prihlášky do propagačnej akcie a QR kódov z kartónov:  
Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava; s poznámkou: Propagačná akcia spoločnosti McCain.

súprava reklamného oblečenia počet súprav

fritéza s objemom 8 l                počet

Vyberám si odmenu (označte krížikom/uveďte počet): 

Názov
prevádzky

ÚDAJE ÚČASTNÍKA PROPAGAČNEJ AKCIE

Meno Priezvisko

Názov 
spoločnosti DIČ

Dátum Podpis účastníka alebo osoby oprávnenej zastupovať účastníka propagačnej akcie

PRIHLÁŠKA

Vyhlasujem, že som sa zapojil/a do propagačnej akcie McCain „Staňte sa profesionálmi v oblasti 
donášky“ organizovanej spoločnosťou: Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava.
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poukážky Tesco v hodnote 25 €                              počet

*Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obsahom pravidiel propagačnej akcie „Staňte sa profe-
sionálmi v oblasti donášky“ a zaväzujem sa ich dodržiavať. 

*Prevádzkujem reštauračné zariadenie.

*Potvrdzujem, že neprevádzkujem sieť reštaurácií a neriadim viac ako 10 prevádzok.

*Vyplnením vyhlásenia vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely 
spojené s účasťou v propagačnej akcii „Staňte sa profesionálmi v oblasti donášky“ zo strany spo-
ločnosti Black Tea, spol. s r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava, ktorá je prevádzkovateľom údajov. 
Udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na spracová-
vanie, ktoré prebehlo v súlade so zákonom pred odvolaním súhlasu. Podrobnosti o spracovávaní 
osobných údajov v rámci účasti na propagačnej akcii sú uvedené v pravidlách súťaže „Staňte sa 
profesionálmi v oblasti donášky“.

Súhlasím s tým, aby mi boli informácie o propagačnej akcii a odoslaní odmeny doručené pros-
tredníctvom e-mailu.

Akcia : STAŇTE SA PROFESIONÁLMI  
V OBLASTI DONÁŠKY

Západ:    0903 254 325
Stred:     0903 240 320
Východ: 0903 422 500 

alebo

×2 + ×8
20 KARTÓNOV

súprava: 2 zástery + 8 tričiek 
alebo poukážky Tesco 
v hodnote 25 €

Distribútor/Obchodný zástupca:

fritéza s objemom 8 l

40 KARTÓNOV

Ako získať odmeny?


