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BMW Golfsport

www.makoma.si Užitek v vožnji

Spoštovani, 

veselimo se druženja v vami. Preden se odpravimo na skupno golf avanturo vas prosimo, da 
nam za lažji registracijski proces zaupate nekaj podatkov, saj vam bomo le tako lahko zagotovili 
nemoten užitek (odgovore lahko vpisujete v tabelo): 

PODATKI ZA PRIJAVO. 

Ime in priimek 

Naslov 

Kontaktni telefon 

E - naslov 

Datum in kraj rojstva 

Hendicap 

Golf klub 

Kateri BMW model vas zanima? (Prosimo označite z x.)

BMW serije 1 BMW Z4

BMW serije 2 BMW X1

BMW serije 2 Active
Tourer

BMW X3

BMW serije 2 Gran
Tourer

BMW X4

BMW serije 3 BMW X5

BMW serije 4 BMW X6

BMW serije 5 BMW i3
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BMW serije 6 BMW i8 

BMW serije 7 Ne zanima me nobeno 
vozilo BMW 

Želim testno vožnjo z izbranim vozilom. 

Želim prejeti več informacij o izbranem modelu. 

Želim kontakt s trgovcem. 

Ne želim nobenih nadaljnih aktivnosti. 

Načrtovan datum nakupa novega vozila? 

3 mesece 12 mesecev 

6 mesecev kasneje 

SPREMLJEVALEC / SPREMLJEVALKA 

Ime in priimek 

Datum rojstva 

*Za uspešno prijavo je potrebno prijavnico izpolniti v celoti.

Dovoljujem, da se moje osebne podatke pošlje družbam Selmar, BMW Vertriebs GmbH – distribucija motornih vozil 
– Podružnica Ljubljana in Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, da jih shranijo, obdelujejo in uporabljajo za 
dejavnosti v zvezi s skrbjo za stranke v smislu preverjanja zadovoljstva kupcev, podatkov o izdelkih, storitev v zvezi z
izdelki in različnih prireditev. V tem smislu dovoljujem tudi elektronsko pošiljanje (elektronske pošte, besedilnih
sporočil itn.). Na podlagi zakona o varovanju osebnih podatkov lahko svoje dovoljenje prekličem kadarkoli, prav tako
lahko kadarkoli zahtevam razkritje obsega hranjenih podatkov o meni, popravke mojih osebnih podatkov, zaustavitev
uporabe in izbris teh podatkov, in sicer s pisnim obvestilom BMW Vertriebs GmbH – distribucija motornih vozil –
Podružnica Ljubljana, Ameriška 8, 1000 Ljubljana ali na info.si@bmw.com.
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