KARTA REJESTRACYJNA RGG5Y /
Zamówienie z dnia(*): ……………..……. na rejestrację urządzeń

Data nabycia(*):

2

(dd-mm-rrrr)

0

1

Wnosimy o zarejestrowanie niżej wymienionych urządzeń w celu uzyskania 5-letniej Rozszerzonej Gwarancji GAZEX RGG5Y, zgodnie z warunkami
tej gwarancji.
Typ:

Nr serii:

Typ:

Nr serii:

Typ:

Nr serii:

Typ:

Nr serii:

Typ:

Nr serii:

Typ:

Nr serii:

(przy większej ilości –
umieścić na drugiej stronie lub
w dodatkowym zestawieniu)

Sumaryczna ilość urządzeń
podlegających rejestracji:

Dane Zamawiającego (Użytkownika końcowego):

Wypełnienie i odesłanie Karty Rejestracyjnej RGG5Y przed upływem
Standardowej Gwarancji GAZEX SGG (najczęściej – w ciągu 12 miesięcy
od daty nabycia urządzeń) na adres Producenta, upoważnia Użytkownika
końcowego do uzyskania Rozszerzonej Gwarancji GAZEX RGG5Y na
zarejestrowane produkty oraz umożliwia uzyskanie atrakcyjnych kuponów
rabatowych na produkty i usługi oferowane przez GAZEX. Rejestracji
można dokonać wysyłając nn. Kartę/zamówienie na adres Producenta lub
elektronicznie przez Internet, na stronie www.gazex.pl.
Warunki
Rozszerzonej Gwarancji GAZEX RGG5Y dostępne są na stronie
www.gazex.pl.
Rejestracji będą podlegać tylko karty czytelnie i całkowicie wypełnione.
Przy jednoczesnej rejestracji wielu produktów należy wypełnić całkowicie
tylko jedną kartę i dołączyć zestawienia z podaniem typu i numeru serii
pozostałych urządzeń.

NIP(*):

tel(*):

e-mail(*):

fax(*):

lub pieczątka
Miejsce instalacji urządzeń:

data(*):

czytelny podpis
Użytkownika (*):

adres, budynek(*)

osoba odpowiedzialna - nazwisko(*)

firma(*)
adres(*)

Sposób instalacji (właściwe zakreślić przez V) (*):
we własnym zakresie
przez dystrybutora/
dostawcę produktu

przez instalatora innego
niż dostawca produktu

Wyboru produktu dokonano na podstawie (właściwe zakreślić przez V) (*):
własnych doświadczeń z
polecenia przez innych
informacji w Internecie
produktami GAZEX
użytkowników produktów GAZEX

informacji uzyskanych na targach/
szkoleniach

Stopień satysfakcji z prezentacji produktu przed zakupem (w skali od 1-braku satysfakcji do 5 - pełnej satysfakcji)
dostępność materiałów
merytoryczna zawartość
informacyjnych
materiałów informacyjnych
Stopień satysfakcji (w skali 1 do 5)
ze sposobu realizacji
zamówienia/sprzedaży

tel(*):

reklamy prasowej

(*):

(*):
z wyposażenia
i z instrukcji obsługi

z łatwości montażu/
uruchomienia

(*)- pola obowiązkowe
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