
                  
 
 

» 30 DNI PREIZKUSA ODLIČNOSTI TEFALOVE  
PARNE POSTAJE PRO EXPRESS ULTIMATE« 
od 15.9. do 15.11. 2019 

 
 

Akcija »PREIZKUS ODLIČNOSTI Z MOŽNOSTJO VRAČILA« Vam omogoča, da neobvezujoče preizkusite parne postaje Tefal 
linije PRO EXPRESS ULTIMATE, ki so po izboru potrošnikov prejele naziv IZBRAN PRODUKT LETA 
2019. 

 

Modeli parnih postaj: GV9620, GV9591, GV9581, GV9580, GV9571, GV9570, GV9563 

 
V kolikor Vam  izdelek ne ustreza popolnoma ali če ne bo izpolnil Vaših pričakovanj, ga lahko v roku 30 dni od nakupa 
vrnete. Zagotavljamo Vam vračilo kupnine. 

 
Izvajalec promocije: 
SEB d.o.o. 
Gregorčičeva ulica 6 
2000 Maribor, Slovenija 

 
Vračilo izdelka mora biti izvedeno v skladu s sledečimi pogoji: 

 

1.       V promocijo so vključene samo parne postate PRO EXPRESS ULTIMATE, kupljene med 15. 9. 2019 in 15. 11. 2019. 
2.       Vračilo izdelka je možno v roku 30 dni od nakupa izdelka v prodajalni, kjer je bil izdelek kupljen. V primeru nakupa 

izdelka preko spleta, lahko parno postajo vrnete v vam najbližjo poslovalnico.  
3.       Vrnjenemu izdelku v prodajalno, mora biti priložena kopija računa, na katerem je naveden datum nakupa in 

izpolnjen obrazec z zahtevanimi podatki (glej spodaj). 
4.       Kupcu se vrne znesek, ki je za izdelek natisnjen na računu. 
5.       Vračilo izdelka mora biti izvedeno v skladu s pogoji, ki so navedeni zgoraj. 
6.       Promocijski pogoji ne kršijo zakonsko predpisanih pravic potrošnikov. 
7.       Organizator promocije je SEB d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 2000 Maribor 

 
 

OBVEZNI PODATKI: 
 

Ime: ……………………………………... Naslov:………………………......................... 
 

Priimek: …………………………….….. Telefon: ………………………....................... 
 

Datum rojstva: ………..……………..            Izdelek (model): …………........................ 
 

Razlog za vračilo: ………………………………………….......................................................................................................... 
 

 
Datum: ………………………………….. Podpis: …………………….......................... 

 
 
Ob posredovanju zgoraj navedenih podatkov se strinjam, da se lahko moji podatki obdelujejo in uporabljajo s strani podjetja SEB d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 6, 2000 Maribor. Vaši podatki se bodo uporabljali za potrebe izvajanja opisane promocije in za izvedbo statistične obdelave podatkov o uporabnikih 
izdelkov Tefal. Zbiranje in obdelava podatkov v Sloveniji poteka na način, kot je to določeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike 
Slovenije št. 86/04). Posredovanje podatkov je prostovoljno. Če se ne strinjate z obdelavo Vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate njihov izbris iz 
registra, tako da nas o tem obvestite na naslov SEB d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 2000 Maribor. SEB d.o.o. na bo razkril ali prenesel podatkov na tretje 
osebe, razen na svoje pravne naslednike. 


