
Kupon promocyjny  przedłużenia gwarancji „5 lat gwarancji w cenie”

Gwarant  udzieli dodatkowej 36 miesięcznej gwarancji ( licząc od daty zakończenia pierwszych 24 miesięcy 
gwarancji ,które obowiązują od daty zakupu maszyny ) pod warunkiem przesłania prawidłowo wypełnionego 
Kuponu Przedłużenia Gwarancji  „5 lat gwarancji w cenie” ( tj. data sprzedaży, pieczęć sklepu, dane klienta ) 
wraz z kopią dowodu zakupu na adres Gwaranta, podany na kuponie. W przypadku braku odesłania w/w  
kuponu, Gwarant udziela standardowej gwarancji na 24 miesiące.

Kupon promocyjny przedłużenia gwarancji „5 lat gwarancji w cenie”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..

Imię Nazwisko

Ulica / nr domu / mieszkania 
………………………………………………………………………………………………….                      

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

Tel …………………………………………….e-mail. 
………………………………………………………………………………..

W dniu ……………………………..........nabyłem maszynę………………………………………………….
( model).

Nr karty gwarancyjnej 
…………………………………………………………………………………………….................

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Gwaranta w/w danych osobowych w celu przesłania ofert 
sklepu www.maszynydoszycia.pl zgodnie z przepisami ustawy  wymienionych poniżej .

Podpis klienta 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..

Pieczęć sklepu ……………………………      

Warunkiem uzyskania dodatkowej gwarancji na 36 miesięcy jest przesłanie listem poleconym w terminie 14 dni
od daty zakupu maszyny, prawidłowo wypełnionego kuponu ,wraz z kopią dowodu zakupu na adres:         
Wiking Polska Sp. o.o. ul. Wieniawskiego 62, Kraków 31-436. Regulamin 5- letniej gwarancji dostępny jest na 
stronie www.maszynydoszycia.pl .Przesłanie prawidłowo wypełnionego „Kuponu przedłużenia gwarancji do 5 
lat”, jest jednoznaczne z akceptacją :warunków gwarancji zamieszczonych w  2 -letniej standardowej karcie 
gwarancyjnej, a szczególności pod warunkiem spełnienia zapisów pkt.6 w warunkach gwarancji  oraz 
regulaminu promocje 5 lat gwarancji w cenie, i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
weryfikacji uprawnień do 5-letniej gwarancji przez firmę Wiking Polska Sp. o.o., 31-436 Kraków ul. 

http://www.maszynydoszycia.pl/


Wieniawskiego 62 ( zgodnie z treścią ustawy z dn.29.08.1997 nr. 133, poz 883 oraz z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również:„RODO”) oraz 
innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o 
ochronie danych osobowych).Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje prawo wglądu do swoich danych 
oraz do ich poprawiania.


