Eksporterklæring
For drikkevarer i engangsemballage
q Kiel q Lübeck

q Flensburg

Udfyldes med blokbogstaver, tak!
Navn

ET UDVALG
TIL FORSKEL

Hermed erklærer jeg, at jeg har fast bopæl i et skandinavisk land som angivet, og at
jeg i dag inden midnat udfører de indkøbte pantfrie drikkevarer i henhold til kassebon til et skandinavisk land. Jeg forpligter mig desuden til ikke at konsumere disse
drikkevarer i Tyskland. Samtidigt bekræfter jeg, at de indkøbte varer er til eget forbrug.
Bemærk! Pantfri drikkevarer sælges og udleveres kun
i ubrudte kartoner/rammer/kasser.

NATIONALITET

NATIONALITET

Adresse

q Dansk

q Pas

Postnummer og by

q Finsk

Nr

q E-mail* 1

q Norsk

Meine RD
CIT TI CA

q Ja tak, jeg har allerede et CITTI CARD!
q Ja tak, jeg vil spare penge med CITTI CARD! * 2

Maria Mustermann
000000000

* 1 Ja tak, jeg vil fremadrettet gerne modtage tilbud og nyheder fra CITTI Märkte GmbH & Co.KG, som sendes til mig på den angivne e-mailadresse. Jeg kan til enhver tid afmelde e-mailen jf. GDPR Art. 7 Afsnit 3., ved enten at sende en e-mail til info@citti.
dk eller et brev til CITTI Märkte GmbH & Co.KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel. Vi henviser til vores privatlivspolitik som kan læses på
https://citti.dk/cookie-og-privatlivspolitik/
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q Svensk
q Anden

q Kørekort
Nr
q Dansk Sundhedskort (plus fotolegitimation)

Pas, kørekort eller Dansk Sundhedskort plus fotolegitimation
skal forevises ved kassen.

* 2 Dine data anvendes til ordrebehandling og kundepleje. En videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter finder i princippet
kun sted til virksomheder, der er specialiseret inden for bestemte områder i vores koncern, i det omfang det er nødvendigt for tilvejebringelsen af de pågældende services. Vi benytter os desuden i et vist omfang af eksterne tjenesteydere til at opfylde vores aftale- og lovmæssige
forpligtelser (transportvirksomheder, logistikvirksomheder, banker). I henhold til persondataforordningen har du ret til indsigt, berigtigelse,
begrænse databehandling, dataportabilitet og indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Derudover kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden og gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, såfremt disse ikke beror på en legitim interesse.
Du finder vores komplette erklæring om databeskyttelse på https://citti.dk/cookie-og-privatlivspolitik/ eller du kan se dem ved vores Information. Med indgåelsen af denne aftale erklærer du dig indforstået med, at vores almindelige forretningsbetingelser, som er tilgængelige
ved vores Information og som vi også gerne udleverer personligt, er en del af aftalen.

Dato/ Underskrift

Wird von der Kasse ausgefüllt/Kassenbon-Nr. 				
Udfyldes af kassepersonalet: Kassebon nr.						

Mitarbeiter-Nr.
Medarbejder-nr./initialer

