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017 01 Považská Bystrica
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Registračný formulár do jazdeckého programu
Kontaktné údaje (vyplniť čitateľne aj s diakritikou)
Meno:
Ulica:
Telefón:
Dátum narodenia:

Priezvisko:
Mesto:
e-mail:

PSČ:

Informatívny dotazník
Najväčší záujem mám o:

Náhradné diely

Oblečenie

Očísluj od 1 do 4 prípadne do 5,
pričom 1 = najväčší záujem.

Oleje + Spreje

Chrániče

Motocross

Countrycross + Enduro

Supermoto

ATV

iné
Akú disciplínu jazdíte?

iné

Aké seriály ste absolvovali?
Napr.
Motocross Slovenský pohár MX2B,
EaR MMSR E1,
SG FIX Cup MX2
(aktívne = chodíte na všetky preteky seriálu. V opačnom
prípade možnosť prečiarknite)

Dosiahnuté úspechy

1.

aktívne

2.

aktívne

3.

aktívne

1.
2.
3.

Akú máte motorku?

Značka: __________________ Model: ________________ Ročník: _____________

Koľko rokov sa venujete motocyklovému športu?
Vaše ciele do búducnosti, návrhy a predstavy ohľadom podpory napíšte do e-mailu a odošlite spolu s týmto vyplneným a
podpísaným formulárom.
Bol som dôkladne oboznámený so "Všeobecnými obchodnými podmienkami" internetového obchodu www.motogregyplyn.sk. V prípade registrácie do "Jazdeckého programu" nastáva zmena
účtovania prepravného. Výška prepravného bude vyčíslená pri ukončení nákupu v "Pokladni". Právo na zmenu ceny prepravného v prípade nadrozmernej zásielky je vyhradené.
V prípade schválenia registrácie budú v internetovom obchode videné zvýhodnené ceny na všetky produkty, ale uplatniť túto zľavu môžem iba na diely určené pre môj motocykel, alebo v
prípade oblečenia, chráničov a pod. len pre moju potrebu. Na ostatné produkty sa zľavnená cena nevzťahuje aj napriek tomu, že je pri danom produkte uvedená. Žiadne, mnou zakúpené
produkty so zvýhodnenou cenou v "Jazdeckom programe" neposkytnem ďalším osobám. Poskytnuté výhody sú len prejavom dobrej vôle a môžu byť kedykoľvek zrušené.
Počas registrácie v "Jazdeckom programe" budem šíriť dobré meno firmy a propagovať ju napr. nálepkou na motocykli, logom na drese pokiaľ možno a pod. V prípade potreby poskytnem
reklamné fotografie.

Dňa

Svojím podpisom súhlasím so spomínanými podmienkami _______________________

