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Soutěžte s námi
150 let tradice, 150 dní pro vás

Nakupte jednorázově vybrané produkty 
značky ABB v hodnotě 5 000 Kč bez DPH 
a získáte stírací los. Ihned víte, zda jste  
výhercem. Máme pro vás 4 000 výher!  
Platí i pro opakované nákupy. 

Platnost akce: 1. 5.–27. 9. 2018 nebo  
do úplného vydání všech stíracích losů.  
Akce probíhá ve vybraných velkoobcho-
dech.
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Nakupte 
vybrané 
výrobky 
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Setřete los

A hned víte,
co jste vyhráli!

výher čeká na vás
4 000

5 000 Kč

Získejte 
stírací los

abb.cz/nizke-napeti
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Jak získáte stírací los?
O co hrajeme?

K nákupu produktů ABB vždy něco navíc!  
Účastníky akce čeká celkem 4 000 rozmanitých výher. 

Jak získat stírací los?
Za každý jednorázový nákup produktů ABB 
v hodnotě převyšující 5 000 Kč bez DPH ob-
držíte od svého velkoobchodního partnera 
stírací los.

Jak se dozvíte o výhře?
Po setření stíracího políčka ihned víte, zda 
vyhráváte a také ihned víte, co jste vyhráli.

Okamžité výhry
• Orientační světélka ABB
• Adaptor trojnásobný rozbočovací ABB
• Přívod prodlužovací čtyřnásobný ABB
Tyto výhry vám vydá ihned váš velkoob-
chodní partner.

Výhry na základě vámi zaslané SMS
Pokud po setření políčka uvidíte některou  
z níže uvedených výher, zašlete nám prosím 
SMS zprávu. 
Telefonní číslo: 731 552 388
Tvar SMS: 150dni_unikatni kod vyherniho 
losu_jmeno_prijmeni_ulice_c.p._mesto_
PSC 

• Poukázka na Wellness pobyt pro dvě osoby
• Tablet značky Samsung
• Mobilní telefon značky Caterpillar
• Videotelefon domovní 4,3" 

ABB-Welcome Midi ABB
• Tuner FM s Bluetooth AudioWorld ABB
• Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ABB
• Bluetooth Sound Station
• Fitness hodinky Activity tracker
• Powerbanka 3 600 mAh
• Bezdrátová počítačová myš
• Sluchátka

Na adresu uvedenou v SMS zprávě vám 
bude nejpozději do 10 pracovních dní  
od ukončení akce zaslána vaše výhra.
Cena SMS dle tarifu vašeho mobilního  
operátora. 
Celé znění pravidel najdete na 
abb.cz/nizke-napeti

4 000 rozmanitých výher čeká na vás

wellness
poukázka

Obrázky jsou ilustrační.
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ABB s.r.o.
Divize Elektrotechnické výrobky
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222 
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