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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Czy muszę się spieszyć z rejestracją dowodu zakupu?
Tak! Na rejestrację dowodu zakupu Uczestnik ma 14 dni od daty zakupu. Dowód zakupu (paragon/faktura VAT)   zgłoszony po upływie 
tego terminu nie będzie brał udziału w promocji.

2. Czy do rejestracji zakupu jest mi potrzebny dowód zakupu?
Tak, do rejestracji wymagany jest skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon/faktura VAT).

3. W jakim terminie od rejestracji otrzymam nagrodę?
Po weryfikacji zgłoszenia prezent zostanie dostarczony do Uczestnika w ciągu 4 tygodni. 

4. Czy mogę zarejestrować dowód zakupu po upływie terminu promocji?
Tak, jeżeli zakup został dokonany 31 lipca, wówczas są jeszcze dwa tygodnie na zgłaszanie zakupów dokonanych w okresie trwania 
promocji. Należy pamiętać, że zakup promocyjny dokonany przed 31 lipca powinien być zarejestrowany do 14 dni od  daty zakupu.

5. Czy mogę zamienić nagrodę na inną lub na ekwiwalent pieniężny?
Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny.

6. Czy o tym, jaką dostanę nagrodę decyduje rodzaj zestawu, który kupię?
Tak. Rodzaj nagrody przypisany jest do danego zestawu kluczy nasadowych NEO. Lista zestawów biorących udział w promocji  wraz z 
przypisaną nagrodą jest dostępna na stronie neo-tools.com, w regulaminie promocji.

7. Czy mogę zdobyć więcej niż jedną nagrodę?
Tak. Jeden Uczestnik może otrzymać cztery różne nagrody (maksymalnie jedną NAGRODĘ 1, NAGRODĘ 2, NAGRODĘ 3, NAGRODĘ 4).

8. Jak mogę odebrać nagrodę?
Nagrody dystrybuowane są głównie przez Paczkomaty. Jeśli Paczkomat jest oddalony powyżej 10 km od miejsca zamieszkania 
Uczestnika, wówczas nagroda zostanie przekazana listem poleconym pod wskazany przez Uczestnika adres.

9. Do kogo mogę się zgłosić, jeśli będę miał pytania?
Zapraszamy do kontaktu przez adres mailowy:
neopromocja@iqfm.pl, bądź telefonicznie pod numerem: 504 144 086 (koszt połączenia według stawek operatora). 
Szczegóły i regulamin promocji dostępny na neo-tools.com
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Krok 1
Kup dowolny zestaw kluczy nasadowych NEO 
w terminie 08.06 - 31.07.2016.

Krok 2
Zachowaj dowód zakupu.

Krok 3
Wejdź na neo-tools.com i zarejestruj swój zakup.

Krok 4
Odbierz mistrzowską nagrodę przypisaną do 
Twojego zestawu kluczy NEO.
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