
V
yd

an
é:

 J
an

uá
r 

20
21

. T
la

čo
vé

 c
hy

by
 v

yh
ra

de
né

. 

Bodové ohodnotenie  
produktov Roto

Organizátor súťaže:

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7

102 00 Praha 10-Hostivař

Česká republika

Telefón +420 270 003 395  

www.rotostresniokna.cz

Sledujte nás na Facebooku

www.facebook.com/rotostresniokna

RotoProfiLiga 
Predajca 2021

Súťaž pre profesionálnych predajcov

www.rotoprofiliga.cz / www.rotoprofiliga.sk

Produkty Roto
Počet 

Roto bodov
Hodnota  
v EUR

Maßstab

Designo R4 300 3

Handwerk

Designo R4 Tronic 300 3

Designo R7 700 7

Meisterstück

RotoQ
RotoQ Tronic 1300 13

Designo R6
Designo R6 Tronic 1100 11

Designo R8 1100 11

Designo i8 1500 15

Príslušenstvo

ZRO M/E/F/S 600 6



Súťaž prebieha od 15. 1. do 24. 11. 2021

Do súťaže sa môžete prihlásiť on-line na 

www.rotoprofiliga.cz / .sk
alebo 

zaslaním prihlášky z tohto letáku na našu adresu. 

Po úspešnej registrácii obdržíte 
potvrdzujúci e-mail.

Následne vám vystavíme bonusovú kartu, ktorá slúži 

k prevodu nazbieraných bodov na peniaze.  

Karta vám príde poštou.

RotoProfiLiga je súťaž určená aktívnym  

predajcom strešných okien značky Roto. Cieľom 

súťaže je odmeniť vás za znalosť sortimentu  

Roto a za profesionálne poradenstvo poskytované 

zákazníkom pri predaji výrobkov Roto.

Staňte sa aktívnym predajcom výrobkov Roto.

Počet nazbieraných bodov zistíte po prihlásení na 
www.rotoprofiliga.cz / .sk. 

Tu môžete vaše body premeniť na peniaze alebo 
vecné ceny.

Do každej objednávky uveďte vaše celé meno  
a heslo "RotoProfiLiga".

Účastníci súťaže súperia o hlavnú cenu 
v podobe víkendu pre dvoch vo **** hoteli / 
penzióne v ČR / SR.

Víťazmi sa stanú prví traja najaktívnejší 
predajcovia z ČR a traja zo SR na základe 
celkového počtu bodov pripísaných na ich 
súťažné účty počas konania súťaže.

Za vaše objednávky získate body, ktoré môžete 
premeniť na peniaze alebo vecné ceny. Bodové 

ohodnotenie produktov Roto je súčasťou tohto letáku.

Ako sa prihlásiť?Prihláška Ako zbierať body?

V prípade otázok sme vám k dispozícii 

na telefónnom čísle 270 003 396 alebo 

na e-maile profiliga.cz@roto-frank.com.

RotoProfiLiga Predajca 2021

Pre vstup do Vášho účtu     * povinné položky

Prihlasovacie meno* (min. 6 znakov)    

Heslo* (min. 8 znakov)      

Účastník Meno*      

 Priezvisko*      

 R.Č.*      

Kontakt Telefón*       

 E-mail*      

Adresa trvalého bydliska 

 Ulica*      

 Mesto*       PSČ*    

Korešpondenčná adresa (ak sa líši od adresy trvalého bydliska)

 Ulica*       

 Mesto*       PSČ*    

Zamestnávateľ 

 Názov firmy*      

 IČ*      

 Ulica*      

 Mesto*       PSČ*    

 Telefón*       

 E-mail*      

 Web       

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa zoznámil s pravidlami súťaže RotoProfiLiga a súhlasím s ich 
obsahom. Presné znenie pravidiel súťaže RotoProfiLiga 2021 nájdete na www.rotoprofiliga.cz / .sk.

   
Svojim podpisom potvrdzujem, že som vlastníkom firmy a beriem 
na vedomie, že všetky odmeny zo súťaže budú počítané k príjmom 
z môjho podnikania.   
  
Prehlasujem, že som od svojho zamestnávateľa dostal povolenie 
zúčastniť sa súťaže RotoProfiLiga.
   
Spoločnosti ROTO střešní okna s.r.o. udeľujem časovo neobme-
dzený súhlas s marketingovým využitím mojich osobných údajov 
uvedených v tomto Registračnom formulári, a to vrátane zasielania 
obchodných informácii  a prezentácie RotoProfiligy verejnosti. 
Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
 

V    dňa    Podpis    

Akceptujeme iba čitateľne a kompletne vyplnenú prihlášku.

Prihláška je určená len pre nových členov RotoProfiLigy, ktorí 
s nami ešte nikdy nesúťažili. Tí, ktorí už súťažili v predchádzajúcich 
ročníkoch sa iba prihlásia pod existujúcimi prihlasovacími údajmi 
na www.rotoprofiliga.cz alebo www.rotoprofiliga.sk.


