
 

 

FORMULARZ PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI –  jeśli jesteś osobą fizyczną (nie firmą), która kupiła nasz 

produkt zarejestruj swoje urządzenie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu a przedłużymy Ci 

gwarancję z 5 lat na gwarancję dożywotnią.  

 
Model urządzenia* 

(proszę zakreślić urządzenie którego dotyczy rejestracja) 

 
YE-660B  / YE-690A / 405B / 403T 

 

Nazwa sklepu w którym dokonano zakupu 
urządzenia 

 

Miasto zakupu  

Imię i nazwisko  

Numer seryjny urządzenia 
(numer zaczynający się od liter SN) 

 

Data zakupu (dzień-miesiąc-rok)  

Forma własności urządzenia* 
(proszę zakreślić właściwe) 

Firma / Osoba prywatna 

 

Wraz z formularzem załączam skan / zdjęcie dowodu zakupu.  

 * Administratorem podanych danych przez Ciebie w formularzu danych osobowych będzie Timago International Group 

Sp. z o.o. i Spółka – Spółka Komandytowa, NIP: 648-268-75-00. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w celu przetworzenia zapytania. Dane będą przechowywane w bazie administratora. Będziesz mieć prawo do żądania 

od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na 

zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, 

będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia 

zapytania. 

 Zgadzam się na otrzymywanie korespondencji elektronicznej, w tym informacji marketingowych i handlowych od firmy 

Timago International Group Sp. z o.o. i Spółka – Spółka Komandytowa, NIP: 648-268-75-00. Po prawidłowym wypełnieniu 

formularza i wysłaniu go na adres: gwarancja@timago.com zostanie on zweryfikowany pod kątem spełnienia warunków 

przedłużenia gwarancji i jeśli spełnione będą wszystkie przesłanki do jej przedłużenia na podany adres e-mail zostanie 

wysłane unikalny certyfikat przedłużenia gwarancji, który będzie trzeba okazać przesyłając zgłoszenie reklamacyjne w 

przyszłości.  

 

mailto:gwarancja@timago.com


 

 

WARRANTY EXTENSION FORM - if you are a natural person (not a company) who bought our 

product, register your device up to 30 days from the date of purchase and we will extend your 

warranty from 5 years to a lifetime warranty. 

 

Device model * 

(please circle the device to which the 

registration applies) 

 

YE-660B  / YE-690A / 405B / 403T 

 

Name of the store where the device was 

purchased 

 

City of purchase  

First name and last name  

Device serial number 

(a number starting with the letters SN) 

 

Purchase date (day-month-year)  

Device ownership form * 

(please circle as appropriate) 

Company / Private person 

 

 

Along with the form, I attach a scan / photo of the proof of purchase. 

         * The administrator of the data provided by you in the personal data form will be Timago International Group Sp. z o.o. 

and Company - Spółka Komandytowa, NIP: 648-268-75-00. The data will be processed on the basis of art. 6 sec. 1 lit. b GDPR 

in order to process the request. The data will be stored in the administrator's database. You will have the right to request the 

administrator to access your personal data and to rectify, delete or limit processing or the right to object to the processing, 

as well as the right to transfer data - on the terms set out in art. 16 - 21 GDPR. If you believe that your data is being 

processed contrary to the provisions of the law, you will be able to lodge a complaint with the supervisory authority. 

Providing data is voluntary, but necessary to process the inquiry. 

         I agree to receive electronic correspondence, including marketing and commercial information from Timago 

International Group Sp. z o.o. and Company - Spółka Komandytowa, NIP: 648-268-75-00. After correctly filling in the form 

and sending it to the following address: guarantee@timago.com, it will be verified in terms of meeting the terms of the 

warranty extension, and if all the conditions for its extension are met, a unique certificate of warranty extension will be sent 

to the e-mail address provided, which will need to be shown by submitting a complaint in the future. 


