NAROČITE SE 26,41 €

letna naročnina samo

IN PREJMITE KOMPLET AVTOKOZMETIKE

+ darilo

BREZPLAČNO!
Novim naročnikom revije Auto Bild Slovenija podarimo KOMPLET AVTOKOZMETIKE
AVTOŠAMPON Z VOSKOM
• aktivno odbija vodne kapljice
• brez truda odstrani umazanijo
in cestno nesnago

ZAŠČITNO SREDSTVO
ZA PNEVMATIKE
• ustvari bleščeč sijaj in obogaten
črn izgled pnevmatik
• pnevmatiko dolgotrajno ohranja
v odličnem stanju

WASH MITT

Rokavica za pranje vozila je primerna za pranje
vseh avtomobilskih površin, vključno s steklom,
plastiko in odbijači.

ABSORBENT PVA CHAMOIS
Krpa z lahkoto vpije večjo količino vode. Pakirana v priročni embalaži.

Naročite se:
Darila za naročniško
akcijo prispeva:
K3, d.o.o.,
info@ka3.si,
www.ka3.si

prek e-pošte:

po telefonu:

s SMS-sporočilom z vsebino

narocnina@autobild.si

01/5880-366

NAR na 4567

Znesek naročnine vključuje poštnino za revijo in 9,5-odstotni DDV. Položnico za plačilo naročnine boste prejeli po pošti. Naročnik začne prejemati revijo na naslov, ki ga je kot prejemni naslov navedel v naročilnici, in sicer s prvo številko naročene revije, ki izide najmanj tri dni po izdajateljevem prejemu
plačila položnice. Naročilo na revijo velja do vašega preklica. Ob naročilu bomo potrebovali vašo davčno številko (za potrebe Zakona o dohodnini, ki zahteva prijavo vrednosti nagrade). Darilo prejme prvih petindvajset (25) naročnikov. Akcija traja do 8. junija 2018 oziroma do razprodaje zalog. Darilo
vam bomo poslali po plačilu naročnine. Znesek naročnine ne vključuje stroška poštnine za darilo. Strošek poštnine za darilo boste poravnali ob prejemu pošiljke Pošti Slovenije. Darilo lahko prevzamete tudi osebno na sedežu podjetja Salomon, d. o. o., Ljubljana, Naročniška služba, Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana Polje. Če bi želeli prekiniti naročniško razmerje, je treba pisno ali po telefonu obvestiti naročniško službo vsaj štirinajst (14) dni pred iztekom plačane naročnine. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem – to je Salomon, d. o.
o., Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, telefonski številki: 01 5880 365 in 01 5880 363, e-poštni naslov: narocnine@media24.si. Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije pri podjetju Salomon, d. o. o., Ljubljana. Vaše pritožbe v zvezi z naročilom in dostavo revije lahko posredujete na
naročniško službo, ki vam bo najpozneje v osmih (8) dneh posredovala odgovor. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova: narocnine@media24.si. Naročnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu prvega izvoda revije brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe. Za uveljavitev pravice do
odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti Salomon, d. o. o., Ljubljana o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na http://media24.si/narocanje#odjava. Odstop od pogodbe sporoči na e-poštni naslov:
narocnine@media24.si ali pisno na naslov: Salomon, d. o. o., Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje. Naročnik vrne revijo na naslov podjetja Salomon, d. o. o., Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je obvestil podjetje
o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik pošlje sporočilo, da odstopa od pogodbe, oziroma vrne revijo podjetju pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu podjetje Salomon, d. o. o., Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje
v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik. Splošni pogoji naročanja so objavljeni na www.media24.si.

