
nformace o programu Scania Griffin získáte na 
.scania.c nebo e mailem na scaniagriffin scania.cz.

R S

S V

Věrnostní program SC  GR

P
Vítáme Vás v programu SCANIA GRIFFIN!

od zna kou Scania se neskr va í en dokonalá 
a pohodlná vozidla, ale také široká nabídka servisních 
a nan ních služeb, které se snažíme neustále rozšiřovat 
a zkvalit ovat.

yní Vám Scania nabízí ast v novém věrnostním programu 
Scania Grif n. ažd m sv m nákupem získáte body, 
které můžete vyměnit za hodnotné dárky z našeho katalogu.

ro vstup do našeho programu vypl te prosím níže uvedenou 
přihlášku. o e ím zpracování Vám pošleme lenskou kartu, 
která Vám umožní ihned za ít sbírat body a vybírat dárky.

ČÍSLO KARTY:

Vyplní zaměstnanec Scania Czech Republic s.r.o.

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA PROGRAMU
Vyplní astník programu

  

S

DATUM

CZ62558 00000

SCAN
IA

GRIFFIN

 Sv m podpisem potvrzu i ast v programu Scania Griffin a seznámil sem se 
s dokumentem ravidla věrnostního programu SC  GR , kter  e 
připo en k této přihlášce a tvoří e í nedílnou sou ást.

Souhlasím se zpracováním sv ch osobních da ů v rozsahu, ve kterém e 
uvádím v této přihlášce, a to za ely registrace do programu Scania Griffin, 
sbírání bodů v rámci programu Scania Griffin, organizace programu Scania 
Griffin, řádného plnění závazků vypl va ících z tohoto programu ze ména za 

elem v měny bodů za dárky v rámci odmě ování při nákupu zboží nebo 
služby v autorizovan ch servisech spole nosti Scania  a za elem z išťování 
chování zákazníků na trhu s cílem zkvalitnění nabídky zboží a služeb 
zákazníkům. eru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat  bez 
udělení tohoto souhlasu nemohu b t zařazen do programu Scania Griffin a eho 
pozdě ší odvolání bude mít za následek ukon ení asti v programu Scania 
Griffin. ližší informace o zpracování m ch osobních da ů sou dostupné v 

ravidlech věrnostního programu SC  GR  a na ebové stránce 
https: .scania.com cz cs home misc rivacyStatement.htmlVyplněnou přihlášku můžete odevzdat v autorizovaném 

servisu    Scania nebo zaslat poštou na adresu: 
Scania Czech Republic s.r.o., Scania Griffin, Sobínská 186, 
252 19 Chrášťany.
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