DOTAZNÍK

AKCE „4 ROKY ZÁRUKA“ NA SPOTŘEBIČE BRANDT
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777,
735 42 Těrlicko
Tel.: +420 599 529 262
elmax@elmax.cz

Tento dotazník slouží k zařazení zákazníka/spotřebitele do akce „4 roky záruka“.
Vyplňte, prosím, dotazník čitelně. Neúplný nebo nesprávně vyplněný dotazník může být považován organizátorem akce za neplatný.
Zde prosím uved´te své kontaktní údaje:

JMÉNO: ……………….....….......................................................................…………..

ADRESA:

PŘÍJMENÍ:

………….........…......……..................................................................................

.....……………….....….............................................................................................……………………………….....……..........................................................................…………....................................

TELEFON: …………………….....……........................................................................

E-MAIL:

…………………….....……................................................................................……..........

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů organizátorem akce společností ELMAX STORE a.s., Horní Těrlicko 777, 735 42 Těrlicko, IČO
25373781, pro účely informativní, reklamní a marketingové v souladu s § 5 odst. 4 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

PODPIS ZÁKAZNÍKA / SPOTŘEBITELE:

...........................................................................………………….....……..........................................................................…………..

TYP VÝROBKU: ….....…….......…………….................................…….................................................................................................................................................................................................…………..
(Např.: Vestavná trouba)

MODEL VÝROBKU: …................................................................................

DATUM ZAKOUPENÍ:

…..............................................................…...................…..

(Např. FP1030X)

VÝROBNÍ ČÍSLO: …...............................................................................………………….....……..........................................................................……….............................................................................…..
ZAČÍNÁ 10XXXXXXX, 11XXXXXXX, naleznete jej na obalu výrobku, popř. na výrobním štítku výrobku, který je umístěn u pečících, parních
a mikrovlnných trub po otevření dveří na korpusu trouby, u varných desek na hraně spodního krytu, u myček na hraně dvířek po otevření,
u odsávačů par uvnitř odsávače pod tukovými filtry, u sporáků, praček a sušiček vrchem plněných na zadní stěně spotřebiče, u praček a
sušiček předem plněných pod dvířky pračky po otevření, u chladniček uvnitř chladničky u zásuvky na zeleninu po pravé nebo levé straně.

Vyplňte, prosím, dotazník na další straně!

1. Kde jste se před koupi dozvěděli o značce Brandt?
znal(a) jsem spotřebiče z dřívějška

od známých nebo blízkých

z výstavy / prezentační akce

od výrobce kuchyní

z inzerce v časopisech		

od prodejce

z internetu 			

jinde

..................................................................................................................................................................

2. Co u vás rozhodlo o výběru spotřebiče Brandt?
design spotřebičů			

akční cenová nabídka

funkce a vybavení spotřebičů

prodloužení servisní záruky

renomé a původ značky Brandt

jiný důvod

.....................................................................................................................................................

3. Splnil tento výrobek vaše očekávání?
ano

spíše ano

spíše ne

vůbec

4. Ve srovnání s jinými výrobky ve své kategorii hodnotíte kvalitu výrobků Brandt jako:
velice vysokou kvalitu 		

jednu z nejhorších

jednu z nejlepších			

nejhorší

5. Koupili byste si tuto značku při další příležitosti?
ano – důvěřuji značce		

spíše ano – podle aktuální nabídky

ne – značce nedůvěřuji

6. Doporučil byste tento výrobek dalším lidem?
ano

spíše ano

ne

v žádném případě			

7. Ve srovnání s jinými značkami je tato značka:
lídrem ve své kategorii		

je respektovaná pro inovace

má rostoucí popularitu		

s žádnou odpovědi se neztotožňuji

8. Sdělte nám, prosím, vaši věkovou skupinu:
18 – 25 let

36 – 45 let

26 – 35 let

46 – 55 let

55 let a více

3 osoby

4 osoby

5 a více

9. Kolik je osob ve vaší společné domácnosti?
1 osoba

2 osoby

10. Charakterizujte, prosím, velikost vaší obce/města:
do 15 000 obyvatel 		

od 50 000 – do 200 000 obyvatel

nad 15 000 – do 50 000 obyvatel

nad 200 000 obyvatel

Souhlasím se se zasíláním informací, reklamních a akčních nabídek od společnosti ELMAX STORE a.s., Horní Těrlicko 777, 735 42 Těrlicko, IČO
25373781, pro účely informativní, reklamní a marketingové v souladu s § 5 odst. 5 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

PODPIS ZÁKAZNÍKA / SPOTŘEBITELE: …...........................................................................………………….....……..........................................................................……............……..

