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DOBREJ KUCHNI

Tylko teraz kupując wybrane urządzenia do zabudowy marki
Teka wraz z meblami kuchennymi, otrzymasz aż 3 lata
dodatkowej gwarancji! Zdecyduj się na zakup już teraz i ciesz
się niezawodnością i funkcjonalnością w Twojej kuchni.

Promocja obowiązuje od 1 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r.
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Zasady promocji
1. Promocja dotyczy wybranych urządzeń do zabudowy marki Teka* zakupionych w okresie od 1 marca 2016 r.
do 31 maja 2016 r. wraz z meblami kuchennymi w tym samym studiu kuchennym.
2. W terminie miesiąca od daty zakupu urządzenia (jednakże nie później niż do 30 czerwca 2016 r.) dokonaj zgłoszenia
w Systemie Rejestracji Gwarancji na stronie www.tekaserwis.com.pl albo prześlij listem poleconym załączony formularz wraz
z kopią dowodu zakupu urządzenia oraz mebli kuchennych na adres:
Teka Polska Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, z dopiskiem „Gwarancja Dobrej Kuchni”
3. W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia otrzymasz kartę gwarancyjną dla zakupionego urządzenia z 5-letnim okresem obowiązywania
gwarancji.
Więcej informacji oraz regulamin promocji dostępny jest na stronie www.teka.com oraz w wybranych Studiach Mebli Kuchennych.
Promocja obejmuje wyłącznie produkty pochodzące z dystrybucji Teka Polska Sp. z o.o.
*Lista urządzeń objętych promocją znajduje się w regulaminie.

Formularz zgłoszenia
Studio Mebli Kuchennych (nazwa, adres oraz NIP):

Model urządzenia

Nr seryjny

Data zakupu

Imię i nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:

-

Telefon:

Miejscowość:
E-mail:

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Promocji „Gwarancja Plus – 5 lat bezpiecznego gotowania!” 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
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