Gyártói cseretermék akció – igénylő űrlap
Kérjük, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki az alábbi 2 oldalas űrlapot. Köszönjük!

Kapcsolattartó adatai
Név: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Számlázási adatok
Név/Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adószám (cég esetén): …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szállítási cím
Név/Cégnév: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cím: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Hány darab terméket küld be cserére? …………….
Kérjük, válassza ki, melyik TELL 4G-s termékre kívánja lecserélni a beküldött eszközöket:
A beküldött termékeket 1:1 arányban váltjuk be, tehát annyi 4G-s eszközt vásárolhat, amennyi eszközt beküld a TELL-hez.

Termék neve
Adapter2 - 4G
Adapter2 PRO – 4G
EcoLINE PRO - 4G
Pager4 - 4G.IN4.R2
Pager4 - 4G.IN6.R1
Pager4 PRO - 4G.IN4.R2
Pager4 PRO - 4G.IN6.R1
Gate Control Base 1000 - 4G
Gate Control PRO 20 - 4G
Gate Control PRO 1000 - 4G

Exkluzív kedvezményes ár
25.080 + áfa
27.720 + áfa
27.600 + áfa
24.240 + áfa
24.120 + áfa
26.820 + áfa
26.640 + áfa
24.240 + áfa
26.820 + áfa
34.260 + áfa

Rendelni kívánt mennyiség

Kérjük, pipálja be és fogadja el a TELL ÁSZF-ét, illetve jelölje be, amennyiben további ajánlatokkal
megkereshetjük Önt. Ennek hiányában nem léphetünk Önnel kapcsolatba. Köszönjük!
Aláírásommal elfogadom a TELL Általános Szerződési Feltételeit.
Tudomásul veszem, hogy az űrlapon megadott adatokat szerződés teljesítése jogcímen kezeli a T.E.L.L. Kft,
mellyel kapcsolatos részletes tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
Az Adatkezelési tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumok a www.tell.hu oldalon
olvashatók.

Kijelentem, hogy a TELL eseményeit, szolgáltatásait, ajánlatait tartalmazó tájékoztató
anyagainak fentiekben megjelölt e-mail címemre történő megküldéséhez hozzájárulásomat adom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság képviselői marketing célból telefonon felkeressenek,
részemre sms üzenetet küldjenek.
A Társaság a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével
összefüggésben: a Társaság direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása,
amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a
hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez a hozzájárulás megadására vonatkozó szövegrész
melletti jelölőnégyzet beikszelésével adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően
papír alapú nyilatkozat útján. Az adatkezeléssel érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki
egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait direkt marketing
céljára kezelje. Az adatkezelési célok: további eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás,
termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus
úton, vagy telefonon.
A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing
feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes adatok köre: név,
telefonszám, e-mail cím.
Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való
hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását (e-mail:
info@tell.hu), jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli
visszavonásához, tiltakozni adataim kezelése ellen, utóbbi esetben személyes adataim közvetlen
üzletszerzés céljából tovább nem kezelhetők. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található a Társaság honlapján elérhető
adatvédelmi tájékoztatóban.

Dátum: ……………………………………………………
…………………………………………………………….
Megrendelő aláírása

