PROMOCJA!
SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

albo zwrot pieniędzy
Kup szybkowar Tefal Clipso i wypróbuj
go przez 30 dni. Jeżeli nie spełni Twoich
oczekiwań, oddamy Ci pieniądze.
Warunki Promocji „Satysfakcja Gwarantowana – szybkowary Tefal Clipso”.
1. Promocja trwa od dnia 11 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. („Okres Promocji”).
• 2. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Okresie
Promocji jednego z modeli szybkowarów marki TEFAL z linii Clipso: P41007, P40807 lub
P42407.• 3. Zwracany produkt musi zawierać oryginalne opakowanie, wszystkie akcesoria
dołączone do poszczególnych modeli oraz oryginalny dowód zakupu z datą (paragon ﬁskalny
lub faktura). Produkt, opakowanie i akcesoria nie mogą być uszkodzone mechanicznie.
• 4. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest przesłanie, wraz ze zwracanym produktem,
podpisanego kuponu z czytelnie wypełnionymi wszystkimi wymaganymi polami. • 5. Zwracany
szybkowar Tefal Clipso powinien być wysłany na adres Groupe SEB Polska Sp. z o.o.,
ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, przed upływem 30 dni od daty zakupu. Decyduje
data nadania przesyłki. Koszt przesyłki pokrywa nadawca. • 6. Promocja jest przeznaczona
tylko dla konsumentów i nie dotyczy partnerów handlowych. Uczestnikami Promocji mogą
być wyłącznie pełnoletnie osoby ﬁzyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieprowadzące działalności
gospodarczej w rozumieniu art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej („Uczestnik”).
• 6. Każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz (może przysłać tylko jeden
Kupon Promocyjny na osobę/adres). • 7. Promocja Satysfakcja Gwarantowana – szybkowary
Tefal Clipso nie łączy się z innym promocjami dotyczącymi szybkowarów Tefal organizowanymi
w tym samym czasie przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o. • 8. Groupe SEB Polska nie ponosi
odpowiedzialności za przesyłki opóźnione lub zagubione przez pocztę, niekompletne lub
nieczytelne. Potwierdzenie nadania przesyłki nie będzie akceptowane, jako poświadczenie jej
dostarczenia. • 9. Warunki Promocji nie naruszają praw ustawowych klientów. • 10. Szczegółowy Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie organizatora Promocji, tj. spółki Groupe
SEB Polska Sp. z o.o., ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, pod numerem infolinii Tefal:
801 300 421 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne) oraz na stronie www.tefal.pl.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu promocji
„Satysfakcja gwarantowana”

Data

Podpis

Pytania dotyczące szybkowarów Tefal Clipso prosimy kierować pod numer
infolinii Tefal: 0801 300 421

www.tefal.pl

Niniejszym zgłaszam swój udział w promocji
„Satysfakcja gwarantowana – Szybkowary Tefal Clipso”.

Imię i nazwisko
/
Numer domu / mieszkania

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Data urodzenia

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer rachunku bankowego (pole nieobowiązkowe)

Model szybkowaru

Data zakupu

Uzasadnienie zwrotu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, adresu email, numeru telefonu w celach marketingowych przez organizatora
Promocji szybkowarów Tefal Clipso, tj. Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Bukowińska 22B, Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w dane oraz
prawo ich poprawienia lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa prawna
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji
handlowych promujących: szybkowary Tefal Clipso lub inne produkty oferowane przez Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Podstawa prawna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Data

Podpis

Powyższy kupon należy przesłać na adres:
Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa
z dopiskiem „Satysfakcja gwarantowana Szybkowary Tefal Clipso”.

www.tefal.pl

