


Podmínky pro zařazení do slosování:
> Faktury vystavené před a splatné v době, kdy probíhá soutěž, musí být uhrazeny nejpozději do 14 dní po splatnosti na účet dodavatele. 
> K datu ukončení soutěže nesmí být u dodavatele evidována žádná pohledávka v prodlení.
> Do součtu obratu lze přičíst i dodávky přímo na stavbu. Místem určení bude objednávající.
> Do součtu obratu se započítají pouze dodávky zboží, které byly do ukončení souteže (10.6.2011) uhrazeny na účet vyhlašovatele.
> Do součtu obratu se započtou pouze dodávky dle místa určení. Každá pobočka (provozovna) bude posuzována jako samostatná fi rma.
 Tento bod se týká fi rem, které mají více provozoven.

Soutěž  „Ukažte, co dokážete.“ Buďte věrní a získejte auto!
V období od 3.1.2011 do 10.6.2011 máte možnost, dostat se za své odběry do slosování o hodnotné ceny. Všechny uskutečněné dodávky jakéhokoli zboží dodané 
společností FASTRADE s.r.o. v tomto období budou dne 13.6.2011 sečteny a 30 největších zákazníků (prodejních míst), kteří splní podmínky prvního kola soutěže postoupí 
do slosování o 1. cenu - osobní automobil Chevrolet Cruze 1,6L bílé barvy, 2. cenu - skútr Suzuki Burgman 125 bílé barvy a o 3. cenu - dovolenou za 50 000 Kč.

Slosování proběhne pod dohledem notáře dne 17.6.2011 na večírku, který se za tímto účelem bude konat. Máte možnost dokázat sami sobě, že patříte mezi největší
a ještě za to budete odměněni. Firmy, které nesplní podmínky soutěže a závazky z prvního kola soutěže vůči dodavateli, nebudou mít možnost zúčastnit se kola druhého, 
ani využít dalších benefi tů, které společnost FASTRADE s.r.o. poskytuje a bude poskytovat v dalších obdobích. Ceny do soutěže jsou garantované a od 1.2.2011 jsou 
připraveny v areálu společnosti FASTRADE s.r.o. v Praze. 
Právo změny vyhrazeno.
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