Viac informácií na www.aaaauto.sk/kupon alebo volajte na 0800 100 100

KUPÓNOVÁ KNIŽKA

Odporuč
známemu
a zarob si!

n

Získajte 100 €, ak odporučíte kohokoľvek (napr. vášho známeho), kto si v spoločnosti
AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. kúpi akékoľvek vozidlo AAA AUTO za viac ako 2 000 €.
Ďalších 100 € získa tento nový zákazník ako zľavu pri kúpe vozidla AAA AUTO.

n

Kupónová knižka platí vo vašich prevádzkach AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. na vozidlo
AAA AUTO.

ID:

Pre bližšie informácie volajte 0800 100 100

n

Ďalšie kupóny si vyžiadajte na tel. čísle 0800 100 100.

www.aaaauto.sk/kupon

Odoporučil

&

Odporúčajúci v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov udeľuje spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., IČO: 47 918 101, so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6024/B, (ďalej len „Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.“) a spoločnosti AURES Holdings a.s., ICO:01759229, so sídlom Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, zapísanej v obchodnom registri vedeným
Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19139 (ďalej len „Spoločnosť “) ako spoločným prevádzkovateľom súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto kupóne a využívaním týchto osobných údajov pre
zasielanie obchodných oznámení Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., iných osôb, ktoré tvoria so Spoločnosťou koncern alebo sú obchodnými partnermi Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., ktorých zoznam je uvedený na
www.aaaauto.sk / osobneudaje, a to elektronickou formou (e-mail, SMS); takto

Meno osoby / spoločnosti ___________________________ Dátum narodenia ____________________
Bydlisko / sídlo spoločnosti ______________________________________________________________
Telefón			
V hotovosti alebo
Odporúčajúci – súhlasí

______________________________________________________________
na číslo účtu ______________________________________________________
ÁNO

NIE

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Odporúčajúci potvrdzuje, že mu bola riadne poskytnutá informácia o rozsahu spracúvaných osobných údajov a účele ich spracovania, a o jeho práve udelený súhlas kedykoľvek odvolať, požadovať od Spoločnosti alebo od Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či vymazanie, kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v zákonnom rozsahu,
požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, preniesť osobné údaje k inému prevádzkovateľovi, nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre
neho malo právne účinky alebo by sa ich obdobným spôsobom významne dotýkalo, a obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou. Podrobné Zásady ochrany a spracovania osobných údajov
v rámci koncernu AURES sú k dispozícii na www.aaaauto.sk/osobneudaje.

Podpis odporúčajúceho:

Odmena 100€ pre osobu, ktorá získala pre Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nového zákazníka, bude vyplatená najskôr po vysporiadaní všetkých záväzkov spojených s predajom automobilu zo sekcie AAA AUTO novému
zákazníkovi za kúpnu cenu aspoň 2 000 Eur a najneskôr do 1 roka od doby, kedy bol kupón uplatnený. Kupón musí byť predložený pri podpise kúpnej zmluvy, nemožno ho uplatniť dodatočne. Odporúčajúci si je vedomý svojej daňovej
povinnosti v zmysle právnych predpisov. Odporúčajúci a kupujúci podpisom na tomto kupóne v celom rozsahu súhlasia s podmienkami Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., ako sú uvedené na www.aaaauto.sk/kupon. Akcia platí
do odvolania. Odporúčajúci si je vedomý, že uzatvára riadnu sprostredkovateľskú zmluvu.
Kupujúci musí byť registrovaný na tel. čísle 0800 100 100 aspoň 24 hodín pred uplatnením kupónu, inak je kupón neplatný.
Zľavu 100€ možno využiť len na nákup auta zo sekcie AAA AUTO od spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.
Kupóny sú platné do 31. 12. 2020.

Podpis odporúčajúceho:

Kód automobilu:
V

dňa

Podpis kupujúceho:

&

KUPÓN na 100 € v AAA AUTO

100 €
ID:
Limitovaná séria / AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.

Samostatne
Odporúčajúci v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov udeľuje spoločnosti
AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., IČO: 47 918 101, so sídlom Panónska cesta 39, 851 04
Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
6024/B, (ďalej len „Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s “), a spoločnosti AURES Holdings
a.s., IČO:01759229, so sídlom Dopraváků 874/15 Čimice, 184 00 Praha 8, zapísanej
v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19139 (ďalej len
„Spoločnosť ) ako spoločným prevádzkovateľom súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov v rozsahu uvedenom v tomto kupóne a využívaním týchto osobných údajov pre
zasielanie obchodných oznámení Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. a iných osôb,
ktoré tvoria so Spoločnosťou koncern alebo sú obchodnými partnermi Spoločnosti
AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. a ktorých zoznam je uvedený na
www.aaaauto.sk/osobneudaje, a to elektronickou formou (e-mail, SMS); takto:
Odporučil: Meno osoby/spoločnosti
Dátum narodenia
Bydlisko/sídlo spoločnosti
Telefón
V hotovosti alebo na číslo účtu
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Odporúčajúci potvrdzuje, že mu bola riadne
poskytnutá informácia o rozsahu spracúvaných osobných údajov a účele ich spracovania, a o
jeho práve udelený súhlas kedykoľvek odvolať, požadovať od Spoločnosti alebo od Spoločnosti
AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či
vymazanie, kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v
zákonnom rozsahu, požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, preniesť osobné
údaje k inému prevádzkovateľovi, nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného
výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo
právne účinky alebo by sa ich obdobným spôsobom významne dotýkalo, a obrátiť sa na Úrad
na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou. Podrobné Zásady
ochrany a spracovania osobných údajov v rámci koncernu AURES sú k dispozícii na
www.aaaauto.sk/osobneudaje.

Podpis Odporúčajúceho:
Odmena 100€ pre osobu, ktorá získala pre Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nového
zákazníka, bude vyplatená najskôr po vysporiadaní všetkých záväzkov spojených s predajom
automobilu zo sekcie AAA AUTO novému
zákazníkovi za kúpnu cenu aspoň 2 000 Eur a najneskôr do 1 roka od doby, kedy bol kupón
uplatnený. Kupón musí byť predložený pri podpise kúpnej zmluvy, nemožno ho uplatniť
dodatočne. Odporúčajúci si je vedomý svojej daňovej povinnosti v zmysle právnych predpisov.
Odporúčajúci a kupujúci podpisom na tomto kupóne v celom rozsahu súhlasia s podmienkami
Spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., ako sú uvedené na www.aaaauto.sk/kupon. Akcia
platí do odvolania. Odporúčajúci si je vedomý, že uzatvára riadnu sprostredkovateľskú
zmluvu. Kupujúci musí byť registrovaný na tel. čísle 0800 100 100 aspoň 24 hodín pred
uplatnením kupónu, inak je kupón neplatný.
Zľavu 100€ možno využiť len na nákup auta zo
sekcie AAA AUTO od spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.
Kupóny sú platné do 31. 12. 2020.
Kód automobilu:
V

dňa

Podpis odporúčajúceho:

Podpis kupujúceho:

