
Siemens. The future moving in.

Moc podwójnej gwarancji: 
4 lata spokoju.
Promocja trwa od 1.05. do 31.12.2013 r.

www.siemens-home.pl

Przedłużona
gwarancja

2+2
lata



Zasady promocji
• Akcja trwa od 1.05. do 31.12.2013.

•  Akcją objęte są urządzenia do zabudowy marki Siemens, z wyjątkiem zmywarek, 
zakupione wraz z meblami kuchennymi w jednym studiu kuchennym.

•  W ciągu miesiąca od daty zakupu sprzętu (nie później niż do 31.01.2014) należy 
zarejestrować się na stronie www.gwarancje-siemens.pl lub przesłać listem poleconym 
poniższy kupon wraz z kopią dowodu zakupu sprzętu oraz mebli (faktury lub paragonu 
fi skalnego z wymienionymi modelami urządzeń) na adres: A1 Agencja Reklamowa, 
ul. Grzybowska 4 lok. 138, 00-131 Warszawa z dopiskiem „Gwarancja 2+2”.

•  W terminie do 4 miesięcy od daty zgłoszenia otrzymasz Kartę Stałego Klienta 
uprawniającą do bezpłatnego serwisowania zgłoszonych urządzeń przez 4 lata.

•  Regulamin akcji dostępny jest na stronie www.gwarancje-siemens.pl oraz w studiach 
kuchennych uczestniczących w akcji.

Więcej informacji o urządzeniach Siemens w materiałach reklamowych oraz na www.siemens-home.pl

KUPON ZGŁOSZENIOWY

Imię ............................................................................................................................ 

Nazwisko ................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ulica ......................................................................................................................  Nr domu/ mieszkania  ..............................

Miejscowość ..........................................................................................................................................  Kod pocztowy  ...........................................

Telefon kontaktowy ..................................  E-mail .................................................................................  Data urodzenia ........................................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Promocji, akceptuję go i zgadzam się na uczestnictwo w Promocji na zasadach określonych 
w Regulaminie. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze 
zm.) informujemy, że:
– Podanie danych ma charakter dobrowolny.
–  Administratorem podanych danych osobowych jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

przy ulicy Al. Jerozolimskie 183.
–  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a w przypadku wyrażenia zgody również 

w celach marketingowych produktów i usług Administratora. 
–  Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo do 

odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 
183, zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), 
podanych przeze mnie danych osobowych w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 
183, zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
ze zm.), podanych przeze mnie danych osobowych dla celów marketingowych produktów i usług własnych BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego Sp. z o. o.

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie informacji handlo-
wych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na podany przez ze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

Data ...............................................  Podpis ........................................................................................

Kupon należy wysłać na adres: A1 Agencja Reklamowa, ul. Grzybowska 4 lok. 138, 00-131 Warszawa z dopiskiem:  „Gwarancja 2+2”

Studio mebli  kuchennych

*

*

*pola wymagane


