
Bodové ohodnocení 
produktů Roto

Organizátor soutěže:

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7

Praha 10 – Hostivař

Česká republika

+420 270 003 395  

profiliga.cz@rotofrank.com

www.rotostresniokna.cz

Sledujte nás na Facebooku

www.facebook.com/rotostresniokna

Produkty Roto
Počet 

Roto bodů
Hodnota  

v EUR

Maßstab

Designo R4 300 3

Handwerk

Designo R4 E 300 3

Designo R7 700 7

Meisterstück

RotoQ
RotoQ E 1300 13

Designo R6
Designo R6 E 1100 11

Designo R8 1100 11

Designo i8 1500 15

Příslušenství

ZRO M/E/F/S 600 6

RotoProfiLiga 2022
 

Soutěž pro profesionální prodejce
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Soutěž probíhá od 14. 1. do 23. 11. 2022
RotoProfiLiga Prodejce 2022

Do soutěže se můžete přihlásit on-line na 

www.rotoprofiliga.cz / .sk
nebo

zasláním přihlášky z tohoto letáku na naši adresu.

Po úspěšné registraci obdržíte 
potvrzující e-mail.

Následně vám vystavíme bonusovou kartu, která 

slouží k převodu nasbíraných bodů na peníze. 

Karta vám přijde poštou. 

RotoProfiLiga je soutěž určená aktivním 

prodejcům střešních oken značky Roto. Cílem 

soutěže je odměnit vás za znalost sortimentu 

Roto a za profesionální poradenství poskytované 

zákazníkům při prodeji výrobků Roto.

Staňte se aktivním prodejcem výrobků Roto.

Počet nasbíraných bodů zjistíte po přihlášení 

na www.rotoprofiliga.cz / .sk 

Zde můžete své body proměnit na peníze nebo 
věcné ceny.

Do každé objednávky uveďte své celé jméno 

a heslo "RotoProfiLiga".

Účastníci soutěže soupeří o hlavní cenu 
v podobě víkendu pro dva ve **** hotelu/
penzionu v ČR/SR.

Vítězi se stanou první tři nejaktivnější 
prodejci z ČR a tři ze SR na základě 
celkového počtu bodů připsaných na jejich 
soutěžní účty během konání soutěže.

Za vaše objednávky získáte body, které můžete 

proměnit na peníze nebo věcné ceny. Bodové 

ohodnocení produktů Roto je součástí tohoto letáku.

Jak se přihlásit?Přihláška Jak sbírat body?

V případě dotazů jsme vám k dispozici 

na telefonním čísle 270 003 396 nebo 

na e-mailu profiliga.cz@rotofrank.com

Přihlašovací údaje      * povinné položky

Přihlašovací jméno* (min. 6 znaků)    

Heslo* (min. 8 znaků)      

Účastník Jméno*      

 Příjmení*      

 R.Č.*      

Kontakt Telefon*       

 E-mail*      

Adresa trvalého bydliště 

 Ulice*      

 Město*       PSČ*    

Korespondenční adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště)

 Ulice*       

 Město*       PSČ*    

Zaměstnavatel 

 Název firmy*      

 IČ*      

 Ulice*      

 Město*       PSČ*    

 Telefon*       

 E-mail*      

 Web       

   Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly soutěže RotoProfiLiga a že souhlasím s jejich 
obsahem. Přesné znění pravidel soutěže RotoProfiLiga 2022 naleznete na www.rotoprofiliga.cz / .sk.

   
Svým podpisem potvrzuji, že jsem vlastníkem firmy a beru na 
vědomí, že veškeré odměny ze soutěže budou počítány k příjmům 
z mého podnikání.  
  
Prohlašuji, že jsem od svého zaměstnavatele dostal povolení 
zúčastnit se soutěže RotoProfiLiga.
   
Společnosti ROTO střešní okna s.r.o. uděluji časově neomezený so-
uhlas s marketingovým využitím mých osobních údajů uvedených 
v tomto Registračním formuláři, a to včetně zasílání obchodních 
sdělení a prezentace RotoProfiLigy veřejnosti. Tento souhlas mohu 
kdykoliv odvolat.
 

V    dne    Podpis    

Akceptujeme pouze čitelně a kompletně vyplněnou přihlášku.

Přihláška je určena pouze pro nové členy RotoProfiLigy, kteří  
s námi ještě nikdy nesoutěžili. Ti, kteří již soutěžili v předchozích  
ročnících se pouze přihlásí pod stávajícími přihlašovacími údaji  
na www.rotoprofiliga.cz nebo www.rotoprofiliga.sk.


