30%
SLEVA

BUĎTE V ZIMĚ VE SVÉM ŽIVLU
Odevzdejte tento kupón ve Vašem servisu
Mitsubishi, získáte ZDARMA* reflexní vestu pro
Vaši bezpečnost a navíc můžete využít 30% slevu
na 1 položku z nové kolekce MITSUBISHI BUTIK!
*podmínky pro získání dárku a slevy naleznete na zadní straně
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Připravte své Mitsubishi na zimní sezonu a získejte praktický dárek a slevu 30% na novou kolekci MITSUBISHI BUTIK.
Potvrďte své údaje pro MITSUBISHI SERVIS KLUB, při provedení pravidelné servisní prohlídky, výměny brzdových desek a kotoučů, či jiné zakázce s použitím náhradních
dílů a příslušenství Mitsubishi v hodnotě alespoň 5000 Kč, získáte ZDARMA reflexní vestu pro Vaši bezpečnost a slevu 30% na 1 položku z nové kolekce MITSUBISHI BUTIK.
Podpisem tohoto poukazu dávám ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. a zák. č. 133/2000 Sb. v planém znění společnosti M Motors CZ s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na Chodovci 2457/14, IČ: 27192636 (dále jen M Motors) a servisu Mitsubishi
(dále jen Servis) bezvýhradní souhlas k tomu, aby M Motors a Servis jako správci osobních údajů nebo zpracovatelé, kteří na základě smlouvy provádí pro M Motors nebo Servis zpracování osobních údajů nebo osoby zabezpečující reklamní
a propagační služby pro M Motors, zpracovávali mé osobní údaje, a to konkrétně jméno, příjmení, bydliště (poštovní adresu), e-mailovou adresu, telefon, SPZ (RZ), VIN vozidla, za účelem průzkumu a nabízení obchodu a služeb, zjišťování
spokojenosti s výrobky a službami a dalších marketingových průzkumových aktivit, nabízení a poskytování asistenčních služeb, vedení statistiky a archivu. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám, než které jsou výše uvedeny.
Tento souhlas dávám na dobu 10 let. Dále souhlasím s tím, aby mě M Motors a Servis informovali o svých produktech, zboží a službách, označenými jako obchodní sdělení, a to využitím mé e-mailové adresy, telefonu, faxu či jiného
obdobného způsobu. Beru na vědomí, že mám právo zejména na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu, informaci o jejich zpracování, odstranění a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

