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Odešlete zakoupený výrobek jako pojištěný balíček na adresu:
Agentura GATE, Hrdlořezská 377/51, Praha 9 a to s datem poštovního
razítka nejpozději do 100 dnů od nákupu.
• Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi
doplňky, s vyplněným kuponem z tohoto letáčku a s originálem
účtenky.
• Výrobek nelze vrátit na prodejně.
Nabídka se vztahuje na všechny parní generátory značky Tefal zakoupené
u zapojených prodejců na území ČR v období od 29. 4. do 31. 12. 2016.
Při splnění všech podmínek akce (podmínky najdete na stránkách
www.tefal.cz/100dnu) Vám budou peníze zaslány na Váš bankovní účet.
Adresa: Agentura GATE, Hrdlořezská 377/51, Praha 9
Jméno
Příjmení
Ulice + čp
PSČ 		

Obec

Telefon
Prosím uveďte, proč jste nebyl(a) s výrobkem spokojen(a):

Na jaký bankovní účet chcete dostat peníze zpět:
Číslo účtu

Datum

/ kód banky

Podpis

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zákazník odesláním vyplněného kuponu souhlasí se
zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., správcem - společností Groupe
SEB ČR s.r.o., Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8 , IČO: 45280789, za účelem vyhodnocení akce a dalšího
marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o marketingových akcích po dobu 5 let
od ukončení akce. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje,
že se seznámil se svými právy dle §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům
a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu
je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností
o dodržování práv se účastník může obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník se
seznámil s úplnými pravidly akce.

