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REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
ČÁST 1
Registrační karta zákazníka (ZAREGISTRUJTE IHNED)

Vážený zákazníku,
V zájmu zvyšování služeb našim zákazníkům Vás prosíme o vyplnění a zaslání této karty zákazníka.
1. Odstřihněte kartu zákazníka z této knížky, vyplňte své jméno, adresu a datum zakoupení výrobku.
2. Na kartu nalepte (případně vypište) jeden ze servisních štítků s čárovým kódem.
3. Vyplněnou kartu pošlete po instalaci výrobku na adresu : Whirlpool CR,spol.s r.o. , Radlická 14, Praha 5 , 150 00
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Pfiíjmení _____________________________________________________________________________ 

Jméno ______________________________________________________________________________ 

Ulice ________________________________________________________________________________ 

PSâ, Mûsto __________________________________________________________________________ 

Tel. ãíslo ____________________________________________________________________________

Datum zakoupení v˘robku ________________________________________________________________

(Odstfiihnûte jen v pfiípadû, Ïe nemáte zájem o program Infiniti.)

Místo pro nalepení servisního ‰títku :

Akceptuji podmínky platnosti servisního kontraktu:

8 let záruka na ND

5 let pln˘ servis

Pfiikládám kopii dokladu o zaplacení.

Datum: ___________________ Podpis zákazníka: __________________________

ČÁST 2

Souhlas zákazníka /konečného spotřebitele/ pro program Infiniti :
Zákazník výslovně souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedenév části 1“Registrační formulář” (jméno, příjmení, titul,
adresa a telefon)
Byly evidoványa zpracovávány v rámci programi Infiniti společností Whirlpool CR,spol.s r.o. ,popřípadě
zveřejněnými smluvními Gestory servisu.Zákazník může kdykoli své rozhodnutí změnit.Nesouhlas s dalším
zpracováváním osobních pro marketingové účely musí být písemný a doručen společnosti Whirlpool. Společnost
Whirlpool CR, spol. s r.o. prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zákazníka budou zpracovávány tak, aby byla
zabezpečena ochrana práv a právem chráněných zájmů ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000
Sb. v platném znění.

V___________________          Dne_________________                                   Podpis __________________________

Souhlasím s tím , aby moje osobní údaje mohly být použity k dalším marketingovým akcím
společnosti Whirlpool CR spol.s.ro.

Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje mohly být použity k dalším
marketingovým akcím společnosti Whirlpool CR spol.s.ro. v souladu se zákonem
č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Jsem informován, že
nesouhlas s dalším zpracováváním osobních údajů pro marketingové účely musí
být písemný a doručen společnosti Whirlpool CR, spol.s r.o.

ANO  � NE  �             .....................................

Podpis



WHIRLPOOL CR, spol.s r.o.
Radlická 14
150 00 Praha 5.
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Další informace (volitelné): Pokud jste se rozhodli zakoupit nějaký druh kontraktu, prosíme vyplňte následující ú daje.

Jaké dal‰í spotfiebiãe vlastníte?

Praãka: znaãka stáfií

Sporák: znaãka stáfií

Mikrovlnná trouba: znaãka stáfií

Chladniãka: znaãka stáfií

Myãka nádobí: znaãka stáfií

Vûková skupina:

Do 20           21-35          36-50 51-60         61-65          nad 65       

Jak˘ je pfiibliÏn˘ mûsíãní pfiíjem Va‰í domácnosti  v Kã ?                                                                 

Do 10000 Kã       10000 – 15000      15000 – 20000     20000 – 30000      nad 30000




