Technologia
i ochrona na lata!
Kup urządzenia marki Bosch wraz z meblami
w studiu mebli kuchennych, a otrzymasz
3 lata dodatkowej gwarancji!

Szczegóły na: www.gwarancje-bosch.pl
Akcja trwa od 15.07 do 31.12.2015 r.

Zasady:
1. Akcja trwa od 15 lipca do 31 grudnia 2015 roku.
2. Akcją objęte są: wszystkie urządzenia do zabudowy (wyłączając zmywarki
i pralki), ekspresy do zabudowy, wszystkie urządzenia chłodnicze wolnostojące
i do zabudowy, kuchenki wolnostojące i mikrofalowe marki Bosch zakupione
wraz z meblami w studiu mebli kuchennych.
3. W ciągu miesiąca od daty zakupu sprzętu (nie później niż do 31.01.2016)
zarejestruj się na stronie www.gwarancje-bosch.pl lub prześlij listem poleconym
załączony kupon wraz z kopią dowodu zakupu sprzętu oraz mebli (faktury lub
paragonu fiskalnego z wymienionymi modelami urządzeń) na adres:
A1 Agencja Reklamowa, ul. Grzybowska 4 lok. 138, 00-131 Warszawa
z dopiskiem „Gwarancje Bosch”
4. W ciągu 4 miesięcy od daty zgłoszenia otrzymasz Kartę Stałego Klienta
uprawniającą do bezpłatnego serwisowania urządzeń przez okres 5 lat.
5. Regulamin akcji dostępny na stronie www.gwarancje-bosch.pl
oraz w studiach kuchennych biorących udział w akcji.

Kupon zgłoszeniowy
Imię

Nazwisko
Studio mebli kuchennych
Adres zamieszkania: ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

Data urodzenia

E-mail

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Akcji, akceptuję go i zgadzam się na uczestnictwo w Akcji na zasadach
określonych w Regulaminie.

Data

Podpis

Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. („BSH”) telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, z których korzystam, (np. telefonu, komputera) dla celów marketingu bezpośredniego, w tym w celu przesyłania mi
przez BSH informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, włączając w to e-mail, w rozumieniu z ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm).
Data

Podpis

Informujemy, że Państwa dane osobowe, podane podczas rejestracji w celu udziału w Akcji, przetwarzane będą przez ﬁrmę BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”),
w celu realizacji Akcji, w tym przeglądu skarg oraz do marketingu bezpośredniego towarów lub usług BSH. Zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osobom udostępniającym dane przysługuje
prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest
w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Ponadto, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych.

Skąd dowiedziałeś/-aś się o akcji: z TV

, z Internetu

, z prasy

, w sklepie

(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź).

Kupon należy wysłać na adres: A1 Agencja Reklamowa, ul. Grzybowska 4 lok. 138, 00-131 Warszawa z dopiskiem „Gwarancje Bosch”.

