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ADATVÉDELMI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A vásárló a kitöltött kupon visszaküldésével beleegyezik 
személyes adatainak felhasználására ezen akció keretein belül, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok 
(2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról /Infotv./, Az 
Európai Parlament és a Tanács /EU/ 2016/679 rendelete /2016. április 27./ a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről /általános adatvédelmi rendelet, GDPR/) értelmében és azoknak 
megfelelően, a Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.), 
mint adatkezelő által, az akció lebonyolítása, annak értékelése, valamint további marketingtevékenység 
céljából, az akció végétől számított 5 évig. Az adatkezelő e személyes adatok feldolgozásával megbízza 
az akció lebonyolításában közreműködő Lauritzen Instore Holding Zrt-t (székhely: 1116 Budapest, 
Kondorosi u. 3.). Adatkezelő a vásárló következő személyes adatait kezeli: vezeték- és keresztnév, lakcím, 
telefonszám, bankszámlaszám. A vásárló igazolja, hogy tisztában van a hivatkozott jogszabályok alapján 
őt megillető jogaival, 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 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A 
vásárló kijelenti, hogy ismeri az akció teljes körű szabályozását. A vásárló az adatkezelő adatkezeléseire, ezáltal 
jelen adatkezelésre is irányadó adatvédelmi tájékoztatót a www.tefal.hu/100nap weboldalon találhatja meg.

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 2019.05.01. és 2019.12.31. 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 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.

AUTO CONTRO L



HOL KELETKEZIK A GŐZ?

IDŐMEGTAKARÍTÁS a nagy gőznyomásnak köszönhetően

TÖKÉLETES EREDMÉNY - Gőz hatékonysága

MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI VASALÁS  - Víztartály kapacitás

VASALÁS HATÉKONYSÁGA - Egy ing kivasalásához megközlítőleg 
szükséges idő

jó jó legjobb

legjobb

jó

8perc. 7perc

*

4perc

jobb legjobb

GŐZÖLŐS VASALÓ GŐZFEJLESZTŐS VASALÓ GŐZÁLLOMÁS

A KÉNYELMES ÉS MEGFIZETHETŐ VASALÓ A HOSSZABB VASALÁSOKHOZ LEGHATÉKONYABB ÉS LEGGYORSABB KORLÁTOK NÉLKÜL

A gőz a vasaló talpán keletkezik és alacsony nyomású.
A hideg víz egy tömlőn keresztül kerül a vasalótalpra, ahol 

alacsony nyomású gőzzé alakul.
A magas nyomású gőz a bojlerben keletkezik, amely egy tömlőn 

keresztül kerül a vasalótalphoz.

AKÁR 50% IDŐMEGTAKARÍTÁS*Néha a hivatkozott nyomás nem a gőz nyomása, 
hanem a szivattyúé

Total Protect X-Pert Control 81
GV8981E1
• Protect concept – biztonságos szállítás és tárolás.
• 5 választható program – a hőmérséklet és a gőz tökéletes  

kombinációja mindenféle textíliára. 
• Egyedülálló Aquaboost rendszer a nemkívánatos redők eltávolítására.
• Szabadalmaztatott Anticalc collector – vízkőgyűjtő rendszer  

a hosszantartó teljesítmény érdekében 
• Automata kábelcsévélő.
• Turbó gőz 450 g/perc.

Express Easy Control 56
GV7556E0
• Gyors és hatékony vasalás – a gőz és a hőmérséklet  

automatikus kombinációja mindenféle szövetre.
• Kétrétegű vasalótalp Ultragliss Diffusion – magas síkosság.
• Szabadalmaztatott Anticalc collector – vízkőgyűjtő rendszer  

a hosszantartó teljesítmény érdekében 
• Turbó gőz 300 g/perc.

Effectis 71
GV6771EO
• Az első kompakt nagynyomású gőzállomás gyors vasaláshoz, 
   automatikus gőz és hőmérséklet kombinációhoz minden 
   ruhanemű esetében
• Tefal Easy Control Smart Technológia az ideális hőmérséklet 
   automatikus beállítása minden textilfajta számára
• Kétrétegű Ultragliss Diffusion - a legjobban sikló vasalótalp
• Eco beállítással 20% energiamegtakarítás
• Automatikus kikapcsolás, lock rendszer
• Extra gőz: 270 g / perc

Effectis 61
GV6761EO
• Az első kompakt nagynyomású gőzállomás gyors vasaláshoz, 
   automatikus gőz és hőmérséklet kombinációhoz minden 
    ruhanemű esetében
• Tefal Easy Control Smart Technológia az ideális hőmérséklet 
    automatikus beállítása minden textilfajta számára
• Kétrétegű Ultragliss Diffusion - a legjobban sikló vasalótalp
• Eco beállítással 20% energiamegtakarítás
• Automatikus kikapcsolás, lock rendszer
• Extra gőz: 260 g / perc

Express Compact Anti-Calc 73  
GV7340E0
• Gyors és hatékony vasalás, manuális hőmérséklet-szabályozás.
•  Kompakt, helytakarékos kialakítás.
•  Kétrétegű vasalótalp Ultragliss Diffusion – magas síkosság.
•  Szabadalmaztatott Anticalc collector – vízkőgyűjtő rendszer  

 a hosszantartó teljesítmény érdekében

Effectis 21
GV6721E0
• Az első kompakt nagynyomású gőzállomás gyors vasaláshoz, 

automatikus gőz és hőmérséklet kombinációhoz minden 
ruhanemű esetében

• Kétrétegű Ultragliss Diffusion - a legjobban sikló vasalótalp
• Eco beállítással 20% energiamegtakarítás
• Automatikus kikapcsolás, lock rendszer
• Extra gőz: 220 g / perc

Express Compact Anti-Calc  
GV7096E2
• Gyors és hatékony vasalás, manuális hőmérséklet-szabályozás.
• Kompakt, helytakarékos kialakítás.
• Kétrétegű vasalótalp Ultragliss Diffusion – magas síkosság.
• Szabadalmaztatott Anticalc collector – vízkőgyűjtő rendszer  

a hosszantartó teljesítmény érdekében

Actis
GV6350E1
• Gyors és hatékony vasalás, manuális hőmérséklet-szabályozás.
• Kompakt, maximálisan helytakarékos kialakítás. 
• Egyszerű vízkőmentesítés.
• Turbó gőz 220 g/perc.

Pro Express Total Plus 62
GV8962E0
• Szabadalmaztatott öntisztító vasalótalp Gliss Protect  

Autoclean extra hosszú élettartammal. 
• 3 válaszható program – megfelelő hőmérséklet a lágyabb 

anyagok számára a hatékony száradás érdekében. 
• Szabadalmaztatott Anticalc collector – vízkőgyűjtő rendszer  

a hosszantartó teljesítmény érdekében
• Automata kábelcsévélő. 
• Turbó gőz 430 g/perc.

Pro Express Total Plus 32
GV8932EO
• Leggyorsabb és leghatékonyabb vasalás a legellenállóbb  

szöveteken is, bármiylen szövetfajta ideális hő- és  
gőzkombinációjának automatikus beállítása

• Szabadalmaztatott öntisztító Gliss Protect Autoclean  
vasalótalp palládiummal

• Anti Calc szabadalmaztatott víkőgátló rendszer
• Eco beállítással 20% energiamegtakarítás
• Automatikus kikapcsolás, lock rendszer
• Extra gőz: 450 g / perc

Pro Express Xpert
GV8976E0
• 5 választható program – a hőmérséklet és a gőz tökéletes 

kombinációja mindenféle textíliára. 
• Egyedülálló Aquaboost rendszer a nemkívánatos redők  

eltávolítására.
• Szabadalmaztatott Anticalc collector – vízkőgyűjtő rendszer  

a hosszantartó teljesítmény érdekében 
• Automata kábelcsévélő.
• Turbó gőz 450 g/perc.

Express Auto Control
GV7781E0
• Szabadalmaztatott öntisztító vasalótalp Gliss Protect  

Autoclean extra hosszú élettartammal. 
• 3 válaszható program – megfelelő hőmérséklet a lágyabb 

anyagok számára a hatékony száradás érdekében. 
• Szabadalmaztatott Anticalc collector – vízkőgyűjtő rendszer  

a hosszantartó teljesítmény érdekében
• Turbó gőz 360 g/perc.

TEFAL GŐZÁLLOMÁSOK

MIVEL A LEGJOBB VASALNI?


