
INSTRUKCJA:

Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy (rabat) za zakup jednego z modeli objętych promocją: 
1: Wydrukuj i wypełnij ten formularz. Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie pola i sekcje.
2: Wyślij wypełniony formularz z kopią faktury Autoryzowanego Dealera YAESU za pośrednictwem poczty na adres wskazany w formularzu poniżej. 
3: Przyjmowane będą tylko wnioski wysłane pocztą. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą zaakceptowane. 
4: Mają zastosowanie warunki i zasady. Możesz sprawdzić szczegóły - Mail and Rebate Terms and Condition.pdf na stronie internetowej (www.yaesu.co.uk/rebateprogram).

Model Zaznacz

FT-991A € 100.00 £90.00

FT-891 € 80.00 £70.00

FT-818ND € 80.00 £70.00

*Wypełnij formularz literami  DRUKOWANYMI. Data zakupu

Imię Nazwisko Znak wywoławczy

Adres Państwo

Telefon E-mail

Nazwa dealera

Symbol modelu Number fabryczny

*Poniżej wpisz dane swojego rachunku bankowego

Nazwa banku Nazwa oddziału

Nr rachunku bankowego # SWIFT BIC

IBAN

Zaznacz, jeśli chcesz przystąpić do listy mailingowej i otrzymywać aktualne informacje i oferty na produkty YAESU. Możesz w każdej chwili wypisać się z tej listy 

mailingowej przez skontaktowanie się : sales@yaesu.co.uk.

Kwota rabatu
€    £

Wypełnij i wyślij następujace dokumenty:

WYPEŁNIONY FORMULARZ RABATOWY(Tylko jeden formularz na 
jedno radio)
KOPIA FAKTURY  DEALERA (potwierdzenie z karty kredytowej/
Debetowej nie będzie akceptowane)
UPEWNIJ SIĘ, ŻĘ NUMER SERYJNY RADIA JEST PRAWIDŁOWO 
WPISANY W FORMULARZU RABATOWYM

*Twója prośba o zwrot środków będzie opóźniona jeśli powyższe wymagania nie będą wypełnione.

Oferta jest ważna dla zakupu nowych urządzeń radiowych zakupionych u Autoryzowanego Dealera
w Europie i Wielkiej Brytanii w dniach   od 24 maja  2019  do  30 czerwca 2019.  Aby otrzymać 
rabat zaznacz pole wyboru obok nazwy zakupionego modelu radia i wypełnij ten formularz  
rabatowy. 

Warunki:  formularze rabatowe mogą być wysłane wyłącznie pocztą i muszą być oznakowane stemplem z datą najpóźniej 30 dni od daty zakupu.  Formularze oznakowane datę powyżej 30 dni od daty zakupu 
nie będą brane pod uwagę. Oferta ta jest ważna tylko dla zakupów dokonanych w Wielkiej Brytanii i Europie  i dotyczy tylko modeli oznakowanych znakiem CE . Oferta ta będzie unieważniona jeśli jest 
opodatkowana, ograniczona lub zabroniona przez lokalne ustawodowstwo. Yaesu UK rezerwuje sobie prawo do potwierdzenia danych identyfikacyjnych, jeśli uzna to za konieczne.  Płatność będzie 
przeprowadzona w ciągu 6 do 8 tygodni po otrzymaniu kompletnego formularza z załącznikiem.  Yaesu UK nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty z tytułu podatków, w tym podatku VAT, opłat 
bankowych i opłat administracyjnych związanych z tym programem. Jeśli nie otrzymasz zwrotu pieniędzy z tytułu rabatu po 8 tygodniach, proszę skontaktować sie z Yaesu (UK) Ltd.  Pełne warunki i zasady 
programy znajdziesz na stronie internetowej Yaesu UK: www.yaesu.co.uk/rebateprogram.

Płatność
 elektroniczna do

Wyślij do : Yaesu (UK) Ltd
Unit 12 Sun Valley Business Park,
Winnall Close,
Winchester  SO23 0LB, United Kingdom
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 CASHBACK PROGRAM  (UK & EUROPE) - skorzystaj w inRADIO

Więcej informacji - na stronie: www.inradio.pl/aktualnosci/386-promocja-yaesu

www.inradio.pl/aktualnosci/386-promocja-yaesu



