NUMER KARTY

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA
DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Kod: 			

Miejscowość:

telefon: 					

telefon komórkowy:

e-mail:

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez Polski
Związek Motorowy „Autotour“ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 228F, jako administratora tych danych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn.
zm.), na potrzeby realizacji świadczeń wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta i promocji własnej oferty oraz że
podanie tych danych jest dobrowolne i mam prawo dostępu do ich treści, prawo ich poprawiania i wniesienia żądania
o zaprzestaniu ich przetwarzania.
Zgadzam się na przekazywanie moich danych związkowi stowarzyszeń pod nazwą Polski Związek Motorowy, podmiotom
od niego zależnym oraz w nim zrzeszonym, w celach związanych z Kartą Stałego Klienta i promocją własnych ofert
handlowych lub realizacją zadań statutowych.

data i podpis użytkownika karty

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

KARTA STAŁEGO KLIENTA
NUMER KARTY

0000 0001
0001

ADNOTACJE

Karta Stałego Klienta uprawnia do uzyskania korzystnych
rabatów w wielu punktach usługowych Polskiego Związku
Motorowego w całym kraju. Szczegóły dotyczące aktualnych
ofert zniżkowych znajdują się na stronie www.sospzmot.pl
Posiadacze Karty Stałego Klienta mają możliwość:
• rezerwacji usług za pośrednictwem czynnego 24 centrum
pomocy, z gwarancją pierwszeństwa terminów,
• monitorowania wykonanych usług na portalu
www.sospzmot.pl,
• zbierania Autopunktów Klubu SOS PZMOT za każdą
zakupioną usługę (Autopunkty można wykorzystywać
do obniżania odpłatności z tytułu składek członkowskich
i świadczeń Klubu SOS PZMOT)
Więcej korzyści:
Zostając członkiem jednego z klubów zrzeszonych w Polskim
Związku Motorowym uzyskujesz:
• jeszcze większe zniżki w punktach usługowych PZM,
• dostęp do bezpłatnych informacji turystycznych,
• możliwość zakupu bogatego pakietu świadczeń assistance,

• 15% zniżkę na ubezpieczenie AC, mieszkaniowe i wybrane
inne produkty oferowane przez w PZM TU VIG,
• inne świadczenia zależnie od wybranego klubu
Przykładowo:
Klub SOS PZMOT oferuje swoim członkom możliwość
zakupu na preferencyjnych warunkach samodzielnie
skonfigurowanego pakietu usług pomocy na drodze, pomoc
techniczną w razie usterek I innych zdarzeń losowych
w domu lub mieszkaniu, usługi concierge (osobisty
asystent telefoniczny), infolinię telefoniczną.
Do Klubu SOS PZMOT można wstąpić bezpośrednio poprzez
stronę internetową www.sospzmot.pl lub telefonicznie, pod
numerem podanym na Karcie.
Aby zarejestrować się na naszej stronie internetowej:
• przygotuj swoją Kartę,
• wejdź na stronę www.sospzmot.pl,
• wybierz opcję „zarejestruj się”,
• postępuj w/g wskazówek na ekranie.

