
VIDEO COMPUTER SYSTEM' "
HAND HELD CONTROLLERS''

EIGENAARSKAART/
GARANTIEBEWIJS

/t\
ATARI'

l@ A warner Communications company



All€en wannoor d€ aangohechls k8an binnen 8 dggsn nE aankoop-
datum wodt opggstuurd, gsldt d6ze €igenaa.skaart t€vona .lB
gE rEntiebswajs:
Ga.ontis.b€palingsn spelcomputer, toobho,endg losss ooderdoloo
6n/of caaagttsa:
1 , Deza ga,Entigtermijn bedrsagt 6 maandsn.
2. D6zs gErsntis hseft uitsluitond bgtrskking op konstruktis- sn/ol

materiaalfoutsn.
3. Slocht funktionersn als g€volg van onjuistg behsndoling,

no,mole gliitago ol buiten msd€woisn van ATARI v9nichle
ropr,aties. vallen dsrialve ni6t onds. do garao €.

4. D€ garantio bgtreft uitsluitend her6lel en/ot vsrvangingswsrk-
zaamhedon.

Glrlnilo{drts:
Voor ga,anti6 in aanmgrking komendg artikalon. tgzaman mgl uw
garantiobewijs, dienen tg wordsn Eangebodgn aan uw ATARI
dealer.
A116 goodsren dio door ATARI volg6ns ga.antiobopalingEn z0n
goaccopteord en hersteld, worden f.anco teruggesluurd.
Elg!m!rt-trivlc.
Als aigenaar van een ATARI spelcomputsr wordt u voo.taon ,eg6l-
m8tig op ds hoogto gohouden van nieuw€ caaaottes on spociale
Eanbiodimen.

ATTE TIE:
Stuur ons de aanoohschte kaart vollodig ingsvuld dirskl na
aankoop to€l Dit is b€langriik voo. dg gaEntio van uw
ATARlp.odukton ldenk aan d€ stompsl van uw winkoliorl.

ATARI b.hqnt :,ch h.t reht voq ru.Fnriide q..d.rirE t bql!.n in t@eepot
m.!.ri.l.n .n/of dd.rd.Ln b.ho..nd. bij h.t ATAFlproduh,

Naam:

Adrcs:
Postcodg: 

-Plaats:

Produktnsam:

Sarianummer lspolcumputea):
G6kocht bii:
Adres:

Aankoopdatum:

Handtekening vs,kope,:



Garaiti.l.lrt:

Alleen wannger deag kaart binnen I dogen na verkoopdatum wordt
opgestuurd, geldt de hiernsast bev€gtigde eigsnaarskaart als
garantiebewijs.

(Volledig invullen s.v.p.)

Naam:

Adres:

Postcode: 

-Plasts:

Naam produkt:

Sorionummer (spelcomputer)

Gekochr bi,:

Adres:

Aankoopdalum:

Uw antwoord op de volgende vragen stollen wij zeer op prijs en
zullen ons helpgn bii de ontwikkeling van nieuw€ ATARI-
p.odukten.

Heelt u hst zell gekocht E ja E n6o

Op welke wiiz€ heert
u van ATARI gehoord? 3 Roklomo E Kennissen n Winkol

E Anders:

Ho€ oud bent u? Jonger dan 18 tr 18-24 tr 25-34
35-49 E 50 en ouder

Man E Vrouw

Jonger dsn lO n 1O-15
Oudgr dah 15

Bent u

lndien u inwonende
kinderon hebl, hoe oud
ziin zilT
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Firmastempel winkelier:
Spelcomputer, toebehorende losse onderdelen en/of cassette(s) is/zijn
g€kocht bij:


