
 

» 8 TEDNOV PREIZKUSA NAPRAVE SILK'N LIPO « 

Akcija »PRIPRAVI SE NA POLETJE S SILK'N LIPO Z MOŽNOSTJO VRAČILA« Vam omogoča, da neobvezujoče preizkusite napravo 

Silk'n Lipo. 

Model Silk'n Lipo: LIPO2PE1001 

V kolikor Vam izdelek ne ustreza popolnoma ali če ne bo izpolnil Vaših pričakovanj, ga lahko v roku 8 (osem) tednov od nakupa 

vrnete. Zagotavljamo Vam vračilo kupnine. 

Izvajalec promocije: 

CTC-UNIT d.o.o. 

Ukmarjeva ulica 4 

1000 Ljubljana 

info@ctc-unit.com 

Tel.: 08 205 25 40 

 

Vračilo izdelka mora biti izvedeno v skladu s sledečimi pogoji: 

1. V promocijo so vključene samo naprave Silk'n Lipo, kupljene med 9. 5. 2019 in 4. 6. 2019. 

2. Vračilo izdelka je možno v roku 8 tednov od nakupa izdelka v prodajalni, kjer je bil izdelek kupljen. Šteje se datum od 

dneva nakupa, po dnevih (npr. napravo Silk‘n Lipo, kupljeno 9. maja 2019, lahko vrnete v osmih tednih, najkasneje 4. julija 

2019). 

 

3. Vrnjenemu izdelku v prodajalno, kjer ste izdelek kupili, mora biti priložena kopija računa, na katerem je napisan datum 

nakupa in izpolnjen obrazec z zahtevani podatki (navedeni spodaj). 

Napravo je potrebno vrniti v originalni embalaži vključno z vso opremo, računom in dokumentacijo, ki mu je pripadala ob 

nakupu. (npr. pasovi, navodila za uporabo, garancijski list…) Naprava mora biti očiščena in brez mehanskih poškodb. 

Naprave ali njihovi deli, ki so bili poškodovani zaradi razlogov, ki niso navedeni v garanciji, ne morejo biti sprejeti nazaj za 

vračilo kupnine v skladu s to garancijo. Stroške pošiljanja ali dostave, ki ste jih imeli zaradi postopka vračila, ne vračamo. 

 

4. Kupcu se vrne znesek, ki je naveden na računu. 

5. Vračilo izdelka mora biti izvedeno v skladu s pogoji, ki so navedeni zgoraj. 

6. Promocijski pogoji ne kršijo zakonsko predpisanih pravic potrošnikov. 

7. Organizator promocije je CTC-UNIT d.o.o., Jurčkova cesta 234, 1000 Ljubljana 

OBVEZNI PODATKI: 

Ime: ……………………………………... Naslov:………………………......................... 

Priimek: …………………………….….. Telefon: ………………………....................... 

Datum rojstva: ………..…………….. Izdelek (model): …………........................ 

Razlog za vračilo: ………………………………………….......................................................................................................... 

Datum: ………………………………….. Podpis: …………………….......................... 



Ob posredovanju zgoraj navedenih podatkov se strinjam, da se lahko moji podatki obdelujejo in uporabljajo s strani podjetja 

CTC-UNIT d.o.o., Jurčkova cesta 234, 1000 Ljubljana 

Vaši podatki se bodo uporabljali za potrebe izvajanja opisane promocije in za izvedbo statistične obdelave podatkov o 

uporabnikih izdelkov Silk'n. Zbiranje in obdelava podatkov v Sloveniji poteka na način, kot je to določeno v Zakonu o varstvu 

osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije št. 86/04). Posredovanje podatkov je prostovoljno. Če se ne strinjate z 

obdelavo Vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate njihov izbris iz registra, tako da nas o tem obvestite na naslov CTC-UNIT 

d.o.o., Jurčkova cesta 234, 1000 Ljubljana. CTC-UNIT d.o.o. na bo razkril ali prenesel podatkov na tretje osebe, razen na svoje 

pravne naslednike. 


