
Formularz zwrotu produktu w Programie 

Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe. Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami. 

Symbol zwracanego produktu Promiler* ________________________________________________________ 
Numer seryjny zwracanego produktu Promiler* ________________________________________________________ 
Data zakupu i numer rachunku *:_________________________________________________________________ 
Ilość wykonanych pomiarów *:_________________________________________________________________ 
Przyczyna zwrotu* _____________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
Imię i nazwisko (właściciel rachunku bankowego):* __________________________________________________ Wiek: ______________ 
Adres*: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Kod pocztowy* ________________ Miejscowość*: ______________________________________Poczta _________________________ 
E-mail:_________________________________________________________________________________________________________________ 
Nr rachunku bankowego*:

Oświadczenia Uczestnika Programu* 
Proszę oznaczyć znakiem "X" w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie 
podpisać się we wskazanym poniżej miejscu. 
 Zgłaszam swój udział w programie  „Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy” (Program)* 
Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Programu i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do formularza 
dołączam wymagane Regulaminem: kopię dowodu zakupu produktu Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu w celu niezbędnym do przeprowadzenia Programu i mojego w nim udziału, 
zgodnie z jego Regulaminem, w tym DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UDZIAŁU W PROMOCJI oraz DODATKOWYCH 
DANYCH OSOBOWYCH, dla celów marketingowych przez Speed-up. S.C. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, że przysługuje 
mi prawo dostępu do moich danych i prawo ich poprawiania. 
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 959 z późn. zm.), o produktach i usługach marki Promiler (Newsletter), 
kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany przeze 
mnie powyżej adres e-mail, przez spółkę Speed-up. S.C.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., 
nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 
Administratorem danych osobowych jest firma SPEED-UP S.C. Arkadiusz Skwarek, Mikołaj Witczak i z siedzibą w 
Poznaniu , ul 28 Czerwca 1956 223/229 , oddział Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. U7, 02-784 Warszawa

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
do ich poprawiania. 
 

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

Czytelny podpis imieniem i nazwiskiem
Uczestnika zwracającego Produkt


