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Részletes információk é
s f

elt
éte

lek
 a

 w
w

w
.te

fa
l.h

u/
10

0n
ap

 w
eb

ol
da

lo
n.

 GARANCIA

PÉ
NZ

VISSZAFIZETÉSI100
NAPOS

 GARANCIA

PÉ
NZ

VISSZAFIZETÉSI100
NAPOS

ADATVÉDELMI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A vásárló a kitöltött kupon visszaküldésével beleegyezik 
személyes adatainak felhasználására ezen akció keretein belül, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok 
értelmében (2011. évi CXII. törvény) a Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft. adatkezelője által, az akció 
értékelése, valamint további marketingtevékenység céljából, az akció végétől számított 10 évig. Az adatkezelő 
megbízhat egy harmadik felet a személyes adatok feldolgozására. A vásárló igazolja, hogy tisztában van jogaival 
a (2011. évi CXII. törvény) törvény alapján, és tudja, hogy bármikor hozzáférhet adataihoz, módosíthatja azokat, 
blokkolhatja a helytelen adatokat, megsemmisítheti azokat, stb. Ez egy önkéntes hozzájárulás, melyet a vásárló 
bármikor térítésmentesen visszavonhat az adatkezelőnél. A jogszabályok betartását illető kétségek felmerülése 
esetén a vásárló az adatkezelőhöz vagy az Információs Hivatalhoz fordulhat. A vásárló ismeri az akció teljes körű 
szabályozását.

A megvásárolt terméket postai úton, tértivevényes és lehetőleg 
értékbiztosított csomagként elküldeni a következő címre:

Lauritzen Instore Holding Zrt. 1116 Bp, Kondorosi út 3., a vásárlást követő 
100 napon belül (a postai bélyegző dátuma a mérvadó).

•   A terméket csak hibátlan állapotban, eredeti csomagolásában, 
minden kiegészítőjével, valamint ezen szórólapban található kitöltött 
kuponnal, illetve a vásárlást igazoló eredeti dokumentummal együtt lehet 
visszaküldeni.

•   A terméket nem lehet az értékesítő boltba visszavinni.

Az ajánlat minden, az akcióban résztvevő Tefal gőzállomásra 
vonatkozik, melyet 2017.08.01. és 2017.12.31. között 
Magyarországon vásároltak valamely, az akcióba bekapcsolódott 
értékesítő partnerünknél.

Az összes feltétel teljesülése esetén (a feltételeket megtalálja  
a www.tefal.hu/100nap weboldalon) a pénzt visszautaljuk 
az Ön bankszámlájára.

Keresztnév

Vezetéknév

Utca, házszám

Irányítószám                  Település

Telefonszám

Kérem, indokolja meg, miért nem volt elégedett a termékkel:

Dátum Aláírás

Adja meg bankszámlaszámát:

Számlaszám 

Cím: Lauritzen Instore Holding Zrt. 1116 Bp, Kondorosi út 3.

MIT KELL TENNIE, 
HOGY VISSZAKAPJA A PÉNZÉT?

100 NAPOS 
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

A TEFAL GŐZÁLLOMÁS FELÉRE CSÖKKENTI A VASALÁSI IDŐT.

Részletes információk és feltételek 
a www.tefal.hu/100nap weboldalon.

Legjobb siklást biztosító vasalótalp, a minden irányban egyszerű és gyors 
vasalásért. Optimális gőzeloszlás, még a vasalótalp középső részén is. Pontosan 
célzott koncentrált gőz a vasalótalp hegyénél. 

A különböző anyagok számára ideális hőmérséklet és gőzmennyiség egyszerűen 
beállítható, így elkerülhetők az égési balesetek. Tökéletes eredmény 
mindenféle textílián. Egyaránt hatékony lágy szöveteknél, illetve vastag 
agyagok szárításánál is. Anyagtípus kiválasztása egyetlen gombnyomással.                                                                          

A tökéletes vízkőmentesítésnek köszönhetően minden modellnél biztosított 
a hosszú élettartam és a változatlan teljesítmény.

Idő- és energiatakarékos – gyors felmelegedés 2 percen belül; vízutántöltés 
vasalás közben is. Eco beállításnál akár 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 
mint maximális gőzhasználatnál.
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