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Kupując parę PreSonus
Sceptre S6 lub S8
otrzymujesz w prezencie
MONITOR STATION
1. Zasady promocji
Aby otrzymać Monitor Station w prezencie, Twój zakup musi być
dokonany do 31 marca 2014. Formularz zgłoszeniowy prześlij
najpóźniej do 30 kwietnia 2014.
1. Do skorzystania z promocji

uprawnia zakup pary monitorów
PreSonus Sceptre S6 lub S8
w terminie 01/01/2014 –
31/03/2014

2. W czasie trwania promocji,

zakup monitorów uprawnia do
otrzymania jednego egzemplarza
PreSonus Monitor Station.
Klienci, którzy zdecydują się na zakup więcej niż
jednej pary monitorów Sceptre zobligowani są do
przesłania oddzielnego formularza zgłoszeniowego
w celu uzyskania kolejnego studyjnego interfejsu
kontroli monitorów

3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz paragon

zakupu monitorów Sceptre powinien zostać
wysłany na wskazany adres e-mail do 30 kwietnia br.

4. Honorowane będą tylko i wyłącznie w całości

wypełnione formularze zgłoszeniowe. Audiostacja
s.c. nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione,
nieprawidłowe bądź nieczytelne oświadczenia.

5. Oferty nie można łączyć z innymi ofertami
specjalnymi lub promocjami.
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6. W szczególnych przypadkach

czas oczekiwania na realizację wysyłki
promocyjnego egzemplarza PreSonus
Monitor Station może wynieść od 8
do 10 tygodni,

7. Uczestnik promocji wyraża zgodę

na dostarczanie przez Audiostację
korespondencji drogą elektroniczną,
jak również na przetwarzanie danych
osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych przez firmę
Audiostacja s.c. Dane będą chronione zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych [Dz.U. nr
133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami].
Uczestnik przekazujący dane ma prawo dostępu do
ich treści i ich poprawiania.

8. Wszelkie pytania lub wątpliwości uprzejmie prosimy
kierować na adres e-mail: p.korzonkowski@
audiostacja.pl
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2. Formularz zgłoszeniowy
1. Kup parę monitorów PreSonus Sceptre [Sceptre S6

4. Wyślij wiadomość e-mail ze skanem formularza i

2. Zachowaj paragon w formie skanu z widoczną datą

5. Voilà! Prawda, że proste?

lub Sceptre S8] u jednego z partnerów handlowych
Audiostacji.
zakupu monitorów [01/01/2014 – 31/03/2014]

paragonu zakupu monitorów PreSonus Sceptre na
adres: p.korzonkowski@audiostacja.pl

3. Wypełnij i zeskanuj poniższy formularz zgłoszeniowy

Imię_______________________________ Nazwisko_____________________________________________
Nr telefonu_________________________ E-mail_____________________________________________
Data zakupu ________________________ Nazwa Sklepu_______________________________________
Numer seryjny___________________________________________________________________________

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Audiostacja s.c.
Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych [Dz.U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi
zmianami]. Uczestnik przekazujący dane ma prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Audiostacja s.c. informacji handlowych drogą elektroniczną
w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U. nr. 144, poz.
1204].
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