Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
Polska

WNIOSEK
o wydanie duplikatu homologacji (COC)
o wydanie oświadczenia potwierdzającego prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów
i siedzeń (konwersja VAN na osobowy potwierdzona przez ASO Hyundai)*
o wydanie innego dokumentu potwierdzającego parametry techniczne :

dla pojazdu o numerze identyfikacyjnym (VIN):

Dane wnioskującego:
Ulica

Imię i Nazwisko / Firma
NIP

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy
Dane do faktury VAT:
Ulica

Imię i Nazwisko / Firma
NIP

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na powyższy wniosek
Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania Pana/Pani danych znajdują się w informacji o prywatności
dostępnej na stronie www.hyundai.pl w zakładce Informacja o prywatności . W przypadku pytań lub wątpliwości
dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt.
INFORMACJE O OFERTACH, USŁUGACH, BADANIACH SATYSFAKCJI
Niniejszym zgadzam się na kontakt ze strony Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa) jako
administratora danych oraz Autoryzowanych Dealerów Hyundai, w celu informowania mnie o produktach i usługach
dotyczących oferty podmiotów z grupy Hyundai – w tym pojazdów Hyundai, części i akcesoriów Hyundai, oferty

serwisowej, finansowej, reklamowej (w szczególności za pomocą cyklicznego biuletynu) oraz na badanie mojej opinii o
tych produktach i usługach.
W związku z tym, udzielam zgody na kontakt ze strony Hyundai Motor Poland i Autoryzowanych Dealerów Hyundai:
[TAK/NIE] listownie pocztą tradycyjną na podany powyżej adres;
[TAK/NIE] drogą mailową na podany powyżej adres e-mail;
[TAK/NIE] drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny, SMS, MMS), na podany powyżej numer telefonu
Zgadzając się jak powyżej przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe podane powyżej będą przetwarzane do
personalizacji i dopasowania otrzymywanych przeze mnie informacji do moich preferencji.
INFORMACJA O WYCOFANIU ZGODY
W każdym momencie mogą Państwo wycofać powyżej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu
wycofania, bez żadnych opłat. W tym celu prosimy o kontakt dowolnie wybraną przez Państwa drogą. Wycofanie
zgody będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania dalszych informacji o produktach i usługach grupy
Hyundai. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w innych celach może być nadal dozwolone na podstawie
przepisów prawa pomimo wycofania zgody (np. gdy są Państwo klientem Hyundai i Państwa dane przetwarzane są w
związku z zawartą umową sprzedaży samochodu lub wykonywaniem gwarancji)

………………………………….
Data, czytelny podpis

………………………………….
Data, czytelny podpis

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł własności pojazdu
2. *Oświadczenie ASO o poprawności montażu siedzeń i pasów (jeżeli dotyczy)

