
Kompas Budowy. Twój przewodnik po budowie
Infolinia: 801 122 227* · www.kompasbudowy.pl 
* Koszt połączenia wg taryfy operatora

www.ytong-silka.pl

Dobry start z Ytong i Silka!
Z nami wybudujesz wymarzony dom

2015
20 lat Ytong w Polsce



Potwierdzam odbiór kuponu   
Dobry start z Ytong i Silka! 

w programie Kompas Budowy

   Kupon nr  

Imię:

Nazwisko:

Telefon/kom.:

e-mail:

Adres budowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb marketingowych przez firmę 
Xella Polska sp. z o.o., 02-175 Warszawa, ul. Pilchowicka 9/11 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych, tekst jednolity DzU 2002 r. nr poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o Ochronie Danych Osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści 
moich danych osobowych oraz do ich zmiany.
Zapoznałem się i akceptuję regulamin programu Kompas Budowy (Regulamin programu Kompas Budowy dostępny jest 
w siedzibie Xella Polska oraz u Ekspertów Budowy).

Data: Podpis:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na podany adres mailowy na podstawie ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (DzU 144, poz. 1204 z 2002 r. z poźn. zm.).

Data: Podpis:

Kupon nr

Chcę zacząć budowę  
wymarzonego domu

od otrzymania startowej palety 
materiałów Ytong lub Silka

 za 1 zł*

Aby odebrać promocyjną paletę  
oraz uzyskać dodatkowe informacje – skontaktuj się  

z nami dzwoniąc pod numer 801 122 227**

* Do promocyjnej ceny należy doliczyć koszt palety stanowiącej opakowanie w cenie zgodnej z aktualnie obowiązującym 
cennikiem Xella Polska. Niniejszy kupon uprawnia do zakupu promocyjnej palety towarów Ytong lub Silka w hurtowni ma-
teriałów budowlanych, pod warunkiem zakupu towarów Ytong lub Silka na ściany zewnętrzne budynku jednorodzinnego. 
Realizując kupon pozostawiamy go w hurtowni materiałów budowlanych. Regulamin programu Kompas Budowy dostępny 
jest w siedzibie Xella Polska oraz u Ekspertów Budowy.
** Koszt połączenia wg taryfy operatora

http://www.sewera.pl/

