Formularz uczestnictwa w promocji Liebherr
"Chłodny spokój na lata"
Zasady promocji „Chłodny spokój na lata”
1. Promocja dotyczy urządzeń do zabudowy marki Liebherr oraz wybranych modeli wolnostojących, zakupionych wraz
z meblami, w okresie od 16 września 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku, wyłącznie w studiach mebli kuchennych.
2. Każda osoba, która w czasie trwania promocji zakupi w studiu mebli kuchennych urządzenie Liebherr do zabudowy pod
front meblowy lub wybrane urządzenie wolnostojące wraz z meblami kuchennymi, otrzyma przedłużoną o 2 lata
gwarancję na dane urządzenie.
3. Warunkiem otrzymania poświadczenia przedłużającego gwarancję o 2 lata, jest zarejestrowanie się na stronie
www.promocje-liebherr.pl lub listowne przesłanie do 31 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego),
prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza, wraz z kopią dowodu zakupu produktu (paragonu fiskalnego lub faktury)
na adres:
AGED Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 8
05 – 800 Pruszków
z dopiskiem: „Chłodny spokój na lata”
4. W ciągu 2 miesięcy od otrzymania poprawnego i kompletnego zgłoszenia zostanie wysłane poświadczenie przedłużonej
gwarancji, uprawniające do bezpłatnego serwisowania urządzenia objętego promocją przez okres 4 lat.
5. Więcej informacji oraz wiążący Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie AGED Sp. z o.o., w studiach mebli kuchennych
oraz na stronie www.promocje-liebherr.pl
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Dystrybutora.
7. Promocja obejmuje wyłącznie produkty posiadające polską gwarancję firmy AGED Sp. z o.o.



Formularz zgłoszeniowy
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami.
Zgłoszenia niepełne lub wypełnione w sposób nieczytelny nie wezmą udziału w promocji.

Studio mebli kuchennych (NIP oraz nazwa): ________________________
____________________________________________________________
Model urządzenia: ________________________
Nr seryjny: ______________________________
Data zakupu: ____________________________

Tabliczka znamionowa z
modelem oraz numerem
seryjnym znajduje się
wewnątrz urządzenia

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
Kod pocztowy: _____-_______ Miejscowość: ____________________________________________
Telefon:____________________ E-mail: ________________________________________________
Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Promocji „Chłodny spokój na lata” i zgadzam się na uczestnictwo w promocji na zasadach określonych w
Regulaminie. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Organizatora, a w szczególności na przetwarzanie przez
Organizatora moich danych osobowych w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. Jednocześnie Organizator informuje, że zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.), podanie
danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

___________________
Data

_________________
Podpis

