
KAMPAANIA „PROOVI TEFAL TOLMUIMEJAT 30 PÄEVA“ TINGIMUSED 
 
 
1. MÄÄRATLUS 

1.1.  Kampaania korraldaja (edaspidi – Korraldaja) on “Groupe SEB Slovensko”, reg. nr 
31341489, juriidiline aadress: Cesta na Senec 2/A, 821 04, Bratislava, Slovakkia.  

1.2.  Kampaanias osaleja (edaspidi – Osaleja) on füüsiline isik, kes ostab kampaania käigus 
Eesti Vabariigi territooriumil asuvatest Euronicsi kauplustest või e-poest mistahes edaspidi 
nimetatud “Tefal” tolmuimejatest.  

1.3.  Kampaaniaga seostuvaid tegevusi koordineerib SIA “Cape Morris”, reg. nr 361898961, 
juriidiline aadress: Niedźwiedzia 29A, 02-737, Varssavi (Poola).  

 
2. KAMPAANIA 

2.1.  Soetage endale kampaania käigus üks punktis 2.2. nimetatud “Tefal” tolmuimejatest ja 
proovige seda kuni 30 päeva jooksul. Juhul kui kampaaniatoode ei vasta teie ootustele, 
saate ostusumma tagasi.  

2.2.  Kampaanias osalevad järgmised tolmuimejad: 
 
 

TOODE TOOTEKOOD 

Tolmuimeja „Tefal Silence Force 4A+ Animal Care Pro” TW6477 
Tolmuimeja „Tefal X-Trem Power Animal Care” TW6886 
Tolmuimeja „Tefal Multicyclonic 3A Animal Care Pro” TW8370 
Tolmuimeja „Tefal Xtrem Power Cyclonic 4A” TW6951 
Tolmuimeja „Tefal Compact Power 3A” TW3953 
Tolmuimeja „Tefal Air Force 360” TY9079 
Tolmuimeja punane AAAA, Tefal TW6383EA 
Tolmuimeja punane A+AAA, Tefal TW6493 
Tolmuimeja punane AAAA, Tefal TW6843 

 
 

2.3.  Pakkumine kehtib punktis 2.2. nimetatud tolmuimejatele, mis on soetatud perioodil 
15.10.2018 kuni 31.12.2018 Euronicsi kauplustest või e-poest. 

2.4.  Kampaaniatooteid saab tagastada hiljemalt 30 päeva jooksul alates toote soetamisest, 
ostukuupäevast sõltuvalt maksimaalselt kuni 2019. aasta 31. jaanuarini. 

2.5.  Tagastada on võimalik ainult kampaania käigus soetatud tolmuimejaid. Enne või pärast 
nimetatud tähtaega tolmuimejaid tagastada ei saa.  

2.6.  Tagastamise vorm tuleb täita kampaania veebilehel http://tefal.com.ee/promotion 
2.7.  Toode tuleb tagastada Korraldaja poolt registreeritud kullerile originaalpakendis, lisades 

juurde ostutšeki. Kulleri saabumisest teavitatakse kampaanias Osalejat telefoni või e-posti 
teel. Kuller saabub 5 (viie) tööpäeva jooksul alates   registreerimisest kampaania 
veebilehel ning võtab kampaanias osalenud tolmuimeja kaasa.  

2.8.  Koos tagastatava tootega, mis peab olema töökorras ja täisvarustuses (tagastada tuleb 
ka kingitus, kui see toodet soetades saadi), tuleb esitada ostu tõendavad 
originaaldokumendid (koopiaid ei võeta vastu), millele on märgitud ostukuupäev. 
Tagastada tuleb ka toote garantiitalong, juhul kui see toodet soetades saadi. Raha 
makstakse tagasi ainult juhul, kui kõik selles punktis toodud tingimused on täielikult 
täidetud ja te olete täitnud punktis 2.6. toodud kampaania ankeedi. Ilma originaalpakendi 
ja ostutšekita tooteid ei saa tagastada.  

2.9.  Kui Osaleja on täitnud kõik välja toodud tingimused ‒ tagastatav toode ei ole kahjustunud, 
on pakendatud originaalpakendisse ja on säilitatud ostutšekk ‒ tagastatakse ostusumma 
Osaleja poolt kampaania ankeedil märgitud                                           pangakontole 3 
(kolme) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Korraldaja saab toote kätte.  



2.10. Osaleja võib kampaanias osaleda ainult ühe korra. 
2.11. Kampaanias Osalejal on õigus toimetada toode kampaania koordineerija SIA “Cape 

Morris” büroosse tööpäevadel alates 9.00 kuni 17.00 aadressil Niedźwiedzia 29A, 02-737, Varssavi 
(Poola). 

 
3. MUUD TINGIMUSED 

3.1.    Korraldaja täidab kõiki kampaaniaga seostuvaid nõudeid. 
3.2.    Korraldaja tagab, et Osaleja isikuandmete töötlemine toimub vastavalt seadusele.  
3.3.    Kampaanias osaledes kinnitab Osaleja, et annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, 

mida tehakse ainult kampaania raames.       
3.4.    Osaleja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik kampaania eesmärgil, mille 

käigus isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse. 
3.5.    Kampaanias Osalejatel on õigus paluda oma andmete kustutamist Korraldaja 

süsteemist, saates kirjaliku taotluse e-posti aadressile: tefal-30-promo@tefal.com.ee 
3.6.    Vääramatu jõu (force majeure) või pettuse korral on Korraldajal õigus kampaania ära 

jätta. 
3.7.    Lisateavet saate e-posti posti aadressilt tefal-30-promo@tefal.com.ee 
3.8.    Selleks, et toode ei saaks kahjustada ega läheks kaduma, tuleb pakend korralikult 

sulgeda ja tagada kaitse transpordikahjustuste eest. 
3.9.    Ostusumma tagasi saamiseks saab ostetud toote tagastada vaid ülaltoodud firmasse. 

Euronicsi kauplused kampaania raames tagastatavaid tooteid vastu ei võta. 
3.10. Kampaania on mõeldud ainult tavatarbijatele ja selles ei või osaleda jae - ega 

hulgimüüjad.  Pakkumine kehtib üksnes eraisikutele, kes on ostnud mõne Tefali tolmuimeja 
isiklikuks kasutamiseks. Kampaania korraldaja ei tagasta raha toodete eest, mis on ostetud 
edasimüügi eesmärgil. 

 


