


Nume și prenume:                                                                      
CNP:                                                                                  
Act de identitate seria            Nr.                                                      
Adresa: (Judeţ, Localitate, Strada, Nr., Bloc, Apart.)

                                                                       
Reprezentant al: SC / PFA / SA                
CIF     Nr. ORC              
Date de contact: Telefon:                
E-mail:                                                                                                     

De unde aţi aflat de existenţa cardului Caparol Club?

  Magazin   Reprezentant Vânzări   Internet   Altă sursă (care)                                                                                                
vă rugăm să ne răspundeţi la câteva întrebări:

Mihai Ionescu
www.caparol.ro

Club
CAPAROLADeZiune 

CApArol 
CluB

DAW BenŢA românia

Str. Principala nr. 201

547525, Sâncraiu de Mureș, Jud. Mureș

www.caparol.ro

În atenţia Departamentului 

Marketing/ Caparol Club

Date Partener:

Vă rugăm trimiteţi formularul completat integral la adresa:

ACORD Subsemnatul(a) .................................................................................... sunt de acord, prin comple-
tarea formularului de înscriere, în mod expres și neechivoc cu prelucrarea datelor personale în scopul înregis-
trării și identificării ca posesor al cardului de fidelitate Caparol Club. Sunt de acord ca informațiile completate 
în formular să fie folosite de DAW BENȚA Romania pentru implementarea programului de fidelitate CAPAROL 
CLUB, pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei DAW BENȚA România, pentru 
prelucrarea în scopul participării la programul de fidelitate CAPAROL și în scop statistic. Am luat la cunoștință 
prevederile regulamentului programului de fidelitate CAPAROL și sunt de acord cu acesta. Accept ca pe viitor să 
primesc materiale informative din partea DAW BENȚA referitor la derularea programului de fidelitate CAPAROL.

Semnătura ....................................  Data ..................................................

1.  Sunt aplicator de material 
 specializat în:
 Vopsitorii interioare și exterioare
 Sisteme decorative de interior
 Sisteme de termoizolaţii 
 pentru faţade
 Pardoseli epoxidice

2. Lucrez / Am o echipă de fi nisori 
 de:
 1-5 persoane
 5 – 10 persoane
 10 – 20 persoane
 Peste 20 persoane

3. Cunosc și lucrez cu următoarele 
 produse Caparol:
 Vopsele lavabile
 Decoraţiuni de interior
 Sisteme de termoizolaţie
 Tencuieli structurate
 Epoxidice

4. Aș dori să învăţ să lucrez cu 
 următoarele produse Caparol:
 Vopsele lavabile
 Decoraţiuni de interior
 Sisteme de termoizolaţie
 Tencuieli structurate
 Epoxidice




