
Přihláška k registraci do Programu Prodloužené záruky

Příjmení nebo název firmy

Uživatel výrobku

Jméno

Ulice

PSČ

Telefonní číslo

Číslo popisné

Město

E-mail

Místo pro nalepení čárového kódu

Typ výrobku

Výrobní číslo

Datum prodeje konečnému 
zákazníkovi

Datum uvedení do provozu

/ /

T H E R M

/ /

/ /

uPozornĚnÍ: VyPlňujte hůlkoVým PÍsmem

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek společnosti THERMona, spol. s r.o. a rozhodl jste 
se využít nabídky prodloužené záruky. Žádáme Vás o vyplnění přihlášky k registraci. Formulář přihlášky 
prosím vyplňte HůlkoVýM PíSMEM.
Tento formulář je nutno vyplnit při uvedení spotřebiče do provozu. Uživatel výrobku odešle vyplněný 
formulář včetně „Protokolu o uvedení do provozu výrobku THERM“ nejpozději do 14-ti dnů na adresu 
výrobce: THERMona, spol. s r.o., Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna.

Nedílnou součástí přihlášky k registraci je „Protokol o uvedení do provozu výrobku THERM“, 
vyplněný a potvrzený autorizovanou firmou.

IČ

Program prodloužené záruky se vztahuje pouze na výrobky zakoupené a umístěné na území České republiky.

www.thermona.cz
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Datum a podpis uživatele

Podmínky programu prodloužené záruky výrobků Thermona 2+1
1) Řádně vyplněná „Přihláška k registraci do programu prodloužené záruky“ včetně vyplněného a potvrzeného „Protokolu 

o uvedení do provozu výrobku THERM“ odeslaná ve stanoveném termínu na adresu výrobce.
2) odeslání „Potvrzení o provedení 1. servisní prohlídky“ ve stanoveném termínu na adresu výrobce.
3) odeslání „Potvrzení o provedení 2. servisní prohlídky“ ve stanoveném termínu na adresu výrobce.

na základě splnění všech podmínek programu prodloužené záruky bude uživateli vystaven certifikát potvrzující navýšení 
záruční doby o 12 měsíců nad rámec zákonné záruční doby (24 měsíců). Tento certifikát bude výrobcem odeslán uživateli na 
adresu uvedenou v přihlášce k registraci.

V průběhu zákonné záruční doby jsou platné záruční podmínky uvedené na zadní straně záručního listu. V průběhu 
prodloužené záruky budou bezplatně odstraněny vady materiálu a výrobní vady.

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami Programu prodloužené záruky výrobků Thermona 2+1, porozuměl/a jejich 
obsahu a údaje, které jsem uvedl/a v přihlášce k registraci do programu, jejích přílohách a dalších souvisejících dokumentech, 
jsou pravdivé.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem 
THERMona, spol. s r.o., se sídlem Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika, IČ: 13692861 (příp. jeho 
zaměstnanci) pro účely registrace do programu prodloužené záruky a v rámci komunikace obchodního styku. Tento souhlas 
uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň 
jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi 
tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat 
je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají 
osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po 
skončení pracovního poměru nebo prací.
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