
Karta rabatowa

5 zł rabatu
Przy zakupie piątej butli. 

Zbierz naklejki - odbierz rabat

Zadzwoń!
Przywieziemy gaz.

www.gaspol.pl



Imię i nazwisko .................................................................................  Tel. ......................................................................

Ul./Os./Al. ..........................................................................................................................................................................

Kod pocztowy ...................................   Miejscowość ...................................................................................................

Zasady promocji 5. butla z rabatem

1. Promocja dotyczy wyłącznie Klientów indywidualnych zamawiających gaz w dostawie bezpośredniej.
2. Przy zakupie gazu w butli 11 kg w okresie promocji, Klient otrzymuje od dostawcy paragon stanowiący potwierdzenie 

zakupu oraz jedną naklejkę.
3. Przy zakupie piątej butli 11 kg - po zgromadzeniu na karcie rabatowej 5 naklejek w okresie trwania promocji, Klient 

oddaje kartę rabatową kierowcy i otrzymuje rabat w wysokości 5 zł.
4. Rabat jest udzielany do zakupu jednej sztuki butli 11 kg GASPOL.
5. Wypełnienie i przekazanie sprzedawcy karty rabatowej z kompletem 5 naklejek i danymi osobowymi Klienta oraz 

zgodą na ich przetwarzanie, jest warunkiem koniecznym do uzyskania rabatu.
6. W przypadku podejrzenia manipulowania kartami promocyjnymi dostawca może odmówić udzielenia rabatu.
7. Promocja trwa do 31.12.2018 r. Program może zostać przedłużony na kolejne okresy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez firmę GASPOL S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 80  
w Warszawie dla potrzeb promocji oraz dla celów marketingo-
wych - zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). 
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wglądu do swoich 
danych, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia ze zbioru.

Data i podpis .................................................

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji 
handlowej oraz składanie propozycji zawarcia 
umów przez GASPOL S.A. na podany przeze 
mnie numer telefonu. Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania 
informacji zwrotnej.

Data i podpis .................................................

Wypełnij kartę rabatową i przekaż kierowcy!
Zamawiaj gaz pod numerem 19 919 - rabat przy zakupie 5. butli czeka!

Bezpieczny i oryginalny produkt

Najwyższej jakości gaz

Bezpłatna dostawa do domu

Przystępne ceny

Duża wydajność

1 2 3 4 5 zł
RABAT

www.gaspol.pl

Butla z oryginalną plombą 
prosto do domu.
Wystarczy jeden telefon pod nr 19 919!




