VÁ Ž Í M E S I
VA Š E H O
DO P O R U Č E N Í

P R É M I OV Ý
KUPÓN
Zprostředkujte kontakt a získejte prémii!
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili při plánování Vašeho nového domova. Během výstavby Vašeho nového rodinného domu, ale nejen během ní, se jistě setkáte s mnoha
přáteli, známými apod., kteří rovněž uvažují nebo v budoucnu uvažovat budou o výstavbě rodinného domu. Pokud nás doporučíte dál a zprostředkujete nám kontaktní adresu těchto nových
potencionálních stavebníků, obdržíte od nás za Vaše úsilí prémii v hodnotě

1 0 000 KČ
Těšíme se na příjemnou spolupráci!

www.Haas-Fertigbau.cz

Odesílatel
Jméno

Příjmení

Adresa

Číslo účtu

Telefon

Tímto zprostředkovávám společnosti Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. kontakt na zájemce
Jméno

Příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Poznámka: Tento prémiový kupón je platný pouze za předpokladu vyplnění všech výše uvedených položek.

Podmínky
1. Nárok na prémii v hodnotě 10 000 Kč Vám vznikne, pokud Vámi zprostředkovaný nový zájemce (klient)
ještě není zaregistrován v centrální evidenci zájemců (klientů) Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. a pokud bude
uzavřena s novým klientem Smlouva o dílo na výstavbu rodinného domu HAAS FERTIGBAU na základě
Vašeho zprostředkování. Nárok na tuto prémii je splatný v okamžiku, kdy dojde k zahájení stavby na základě
smlouvy o dílo na výstavbu rodinného domu HAAS FERTIGBAU.
2. Jakékoliv vymáhání nároku na tuto prémii soudní cestou bez splnění výše uvedených podmínek je vyloučeno. Tento prémiový kupón v hodnotě 10 000 Kč je platný jen v takovém případě, kdy bude Váš souhlas
s výše uvedenými podmínkami stvrzen Vaším podpisem. Souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami:
V

Dne

Podpis

Podmínky zpracování osobních údajů společností Haas Fertigbau (www.haas-fertigbau.cz/o-nas/
ochrana-osobnich-udaju/). Upozorňujeme na Vaši povinnost dle Všeobecného nařízení o ochraně údajů
(Nařízení EU 2016/679) zajistit si souhlas s poskytnutím údajů osoby, jejíž kontakty nám zprostředkováváte.

Prosím zašlete tento kupón na adresu:
Haas Fertigbau Chanovice, s.r.o., Chanovice 102, 341 01 Horažďovice

www.Haas-Fertigbau.cz

