Rodolfo Biber S.A.
C/ Salcedo nº 8
28034 Madrid

EXTENSÃO DA GARANTIA 5 ANOS
Estimados clientes,
Agradecemos por terem comprado uma objetiva Samyang e esperemos que aproveitem a sua utilização. Solicitamos
que nos reenviem o formulário abaixo devidamente preenchido juntamente com a fotocópia da fatura como
comprovativo de compra.
As condições para a extensão de garantia de 5 anos são:
•
•
•
•
•
•
•

A objetiva foi adquirida depois do dia 15 de fevereiro de 2015.
O comprador final reside em Espanha, Portugal ou Andorra.
Tem que registar a objetiva dentro de um prazo de 2 meses após a sua compra.
Adquiriu a objetiva num revendedor em Espanha, Portugal ou Andorra, e importado pela Rodolfo Biber
S.A.
Trata-se de uma objetiva nova importada legalmente
É o comprador inicial (a garantia no é transferível)
O formulário de garantia está devidamente preenchido na sua totalidade.

Em caso de informação adicional ou suporte podem nos contatar por e-mail info@robisa.es, telefone, + 351 918 646
794 ou por fax + 34 91 729 3829.

Rodolfo Biber S.A. distribuidor da Samyang para Espanha, Portugal e Andorra
Nome*:
Apelidos*:
Morada*:
C.P.*:
Cidade*:
País*:
Email*:

Data da compra*:
Nome da loja onde comprou a
objetiva*:
Modelo da objetiva:
Nº serie objetiva:
Marca da câmera:

Quero receber a Newsletter da Samyang por e-mail

*Os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.

Para efeitos da Lei 15/1999 de 13 de Dezembro sobre a Proteção de Dados Pessoais, informamos que os seus dados pessoais serão incorporados num ficheiro da empresa,
RODOLFO BIBER S. A. para informá-lo sobre as nossas campanhas e promoções. Tem o direito de acesso, rectificação, cancelamento e oposição nos termos estabelecidos
por lei, que pode ser exercido por escrito para: RODOLFO BIBER S. A., responsável pelo arquivo, residente em calle Salcedo Nª. 8, 28034 Madrid.

