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ADATVÉDELMI FELTÉTELEK:
A Tefal gőzállomás – 100 napos pénzvisszafizetési garancia akcióban való részvétellel 
kapcsolatos adatvédelmi feltételek az akció adatvédelmi szabályzatában olvashatóak, 
mely szabályzat a www.tefal.hu/100nap weboldalon található meg. Az akció szervezője, 
egyúttal adatkezelő: Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Puskás 
Tivadar út 14.) Az akció lebonyolítója, egyúttal adatfeldolgozó: Lauritzen Instore Holding 
Zrt. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.) Adatkezelő az akcióban részt vevő vásárló következő 
személyes adatait kezeli:  vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám, bankszámlaszám, 
aláírás. Szervező ezen személyes adatokat az akció lebonyolítása céljából kezeli. A Szervező 
és Lebonyolító kötelezettséget vállalnak arra, hogy az akcióban résztvevő személyes adatait 
kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelik. 
Az akcióban történő részvétellel, azáltal, hogy a terméket és a kupont kitöltve postai úton 
megküldi, személyes adatait megadja, személyes adatai kezeléséhez önkéntesen hozzájárul. 
A személyes adatok kezelése során adatkezelő és adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok 
alapján járnak el.

Keresztnév

Vezetéknév

Utca, házszám

Irányítószám                  Település

Telefonszám

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

Dátum Aláírás

Adja meg bankszámlaszámát:

Számlaszám 
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A megvásárolt terméket postai úton, tértivevényes és lehetőleg értékbiztosított 
csoagként elküldeni a következő címre: Lauritzen Instore Holding Zrt. 
1116 Budapest, 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 akcióban résztvevő TEFAL termékek: GV6721E0, GV6840E0, GV7810E0, 
GV7830E0, GV7850E0, GV9060E0, GV9071E0, GV9080E0, GV9550E0, 
GV9563E0, GV9565E0, GV9570E0, GV9571E0, GV9580E0, GV9581E0, 
GV9591E0, GV9610E0, GV9620E0, IT8490E0, QT1020E0, QT2020E0.
Az ajánlat minden, az akcióban résztvevő Tefal gőzállomásra vonatkozik, 
melyet 2020.03.01. és 2020.12.31. 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 bank-
számlájára.

MIT KELL TENNIE, 
HOGY VISSZAKAPJA 
A PÉNZÉT?

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


