
Vänligen fyll i med tryckbokstäver, tack!

Namn

Adress

Postnummer och stad

q E-mail* 1

q Tack, jag har redan ett CITTI CARD! 
 q Ja tack, jag vill bli CITTI CARD-kund! * 2

 * 1 Ja, tack, jag vill gärna ha framtida erbjudanden och nyheter ifrån CITTI Märkte GmbH & Co.KG, som mejl till angivande mejladress.   
Jag kan närsomhelst välja att avsluta mejlen enligt Art. 7 Abs. 3 GDPR genom att mejla till info@citti.se eller per post till CITTI Märkte GmbH 
& Co.KG,Mühlendamm 1, 24113 Kiel.  Vi hänvisar till våra dataskyddsprincipier och interitetspolicy som ni kann hitta och läsa på nätet 
under https://www.citti.se/Integritetpolicy eller i vår Hallenleitung.
*   2   Dina uppgifter används för att hantera beställningar samt för att underhålla kundrelationen. En vidarebefordran av dina personuppgifter sker 
principiellt endast till specialiserade företag inom särskilda områden inom vår koncern, såsom det är nödvändigt för att fullgöra prestationen.  
Vi använder oss vidare av dem för att uppfylla våra lagstadgade och avtalsmässiga skyldigheter såsom delvis externa tillhan-
dahållare av tjänster (transportföretag, logistikföretag, banker). Du har enligt GDPR rätt till information, rättelse, radering,
begränsning av behandlingen, dataportabilitet och rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan när som helst åter-
kalla samtycken du tidigare har gett oss, med framtida verkan och du kan göra invändningar mot bearbetningen av dina uppgifter 
såvida denna vilar på en intresseavvägning. Du finner vår fullständiga integritetspolicy under https://www.citti.se/Integritetpolicy eller kan 
se den i vår information.Genom att ingå detta avtal förklarar du dig införstådd med att våra allmänna affärsvillkor, som sätts upp offentligt på 
vår informationssida och som vi på förfrågan gärna skickar till dig personligen, ingår i avtalet.

Datum/ Kund signatur

Wird von der Kasse ausgefüllt/Kassenbon-Nr.            Mitarbeiter-Nr.

Härmed förklarar jag, att jag är bosatt i ett skandinaviskt land som är angiven, och 
att jag senast idag innan mittnatt kommer att utföra de enligt kvittot inköpta pantfria 
dryckesvarorna till ett skandinaviskt land. Jag förpliktar mig dessutom att inte konsu-
mera de inköpta dryckesvarorna i Tyskland samt att de tomma burkarna och flaskorna 
inte retuneras till Tyskland. Samtidigt bekräftar jag, att de inköpta varor är till egen 
konsumtion.

OBS! Pantfria dryckesvaror säljes endast i obrutna förpackningar. 

Ifylls av butiken/Kvitto nr: CITTI-medarbetare:

q Kiel     q Lübeck       q Flensburg  

Exportdeklaration  
För dryckesvaror i engångsförpackningar

Pass eller körkort skall uppvisas i kassan.

NATIONALITET

q Dansk

q Finsk

q Norsk

q Svensk

q Andra

LEGITIMATION

q Pass

Nummer

q Körkort

Nummer

CITTI CARDMeine

Maria Mustermann
000000000
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MER ÄN BAR A
EN GRÄNSHANDEL
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