NAROČNIŠKA AKCIJA!

NAROČITE SE NA
NOVICE SVET24
IN PREJMITE KOMPLET
AVTOMOBILSKIH
PREPROG GLEDRING

Slovenski izdelek

Univerzalne gumijaste preproge
Gledring so plod slovenskega
znanja in proizvodnje.

Enostavno čiščenje

Naročam časopis

Novice Svet24

Obstoječi naročniki si lahko izberejo darilo ob podaljšanju
naročnine še za vsaj dva meseca (znesek naročnine 33,60 EUR).
Izberite:

Dvomesečna naročnina (48 izvodov po 0,90 0,70 EUR/ izvod):
Trimesečna naročnina (72 izvodov po 0,90 0,70 EUR/ izvod):

samo

0,70

Linije na preprogah so zasnovane
tako, da nimajo ostrih robov in
so izredno enostavne za čiščenje.
Za temeljito čiščenje je dovolj, če
uporabite samo krpo in vodo.

Odlična kakovost

Univerzalne gumijaste preproge
Gledring so narejene iz posebne
visoko kakovostne naravne gume
popolnoma brez vonja.

Zadovoljni
uporabniki

Že 27 let najbolj prodajane
preproge v Sloveniji.

EUvRod
za iz

33,60 EUR
50,40 EUR

Za darilo ob naročilu bom prejel komplet avtomobilskih preprog Gledring.
Naročilo časopisa velja do preklica.
Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna št. in kraj:
Tel. št.:
E-naslov:
Davčna številka:
Naročnik s podpisom izrecno dovoljuje, da družba Svet24 d.o.o. obdeluje posredovane osebne podatke v
skladu z veljavno zakonodajo in jih uporablja za namene uresničevanja pravic in obveznosti iz naročniškega
razmerja ter za naslednje namene:
- Analitične namene: DA / NE (ustrezno obkrožite)
- Namene ciljnega in neposrednega trženja: DA / NE (ustrezno obkrožite)
- Namene anketiranja: DA / NE (ustrezno obkrožite)
Navedene osebne podatke lahko obdelovalec obdeluje do pisnega preklica naročnika. Naročnik lahko
kadarkoli zahteva izpis, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, kar stori pisno na naslov:
Svet24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje.
Podpis:
S podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji naročanja.

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z navedenimi pogoji:
1. Znesek naročnine vključuje poštnino oziroma prenos časopisa in 9,5-odstotni DDV. 2. Položnico za plačilo naročnine boste prejeli po pošti. Naročnik začne prejemati časopis na naslov, ki ga je kot prejemni
naslov navedel v naročilnici, in sicer s prvo številko naročenega časopisa, ki izide najmanj tri dni po izdajateljevem prejemu plačila položnice. 3. Naročilo na časopis velja do vašega preklica. 4. Ob naročilu bomo
potrebovali vašo davčno številko (za potrebe Zakona o dohodnini, ki zahteva prijavo vrednosti nagrade).
5. Darilo prejme prvih trideset (30) naročnikov. Akcija traja do 30. novembra 2018 oziroma do razprodaje
zalog. 6. Darilo vam bomo poslali po plačilu naročnine. Znesek naročnine ne vključuje stroška poštnine za
darilo. Strošek poštnine za darilo (cca 5,00 EUR) boste poravnali ob prejemu pošiljke Pošti Slovenije. Darilo
lahko prevzamete tudi osebno v oddelku Naročnine, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje. 7. Če bi želeli
prekiniti naročniško razmerje, je treba pisno ali po telefonu obvestiti naročniško službo vsaj štirinajst (14)
dni pred iztekom plačane naročnine. 8. 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@svet24.si. 9. Naročnik
lahko uveljavlja stvarne napake časopisa pri Salomon, d. o. o., Ljubljana. Svoje pritožbe v zvezi z naročilom

Za naročilo pokličite 080-4321
ali pošljite izpolnjeno naročilnico na naslov:
Svet24, Naročniška služba,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje,
ali na narocnine@svet24.si.

in dostavo časopisa lahko posredujete na naročniško službo, ki vam bo najpozneje v osmih (8) dneh posredovala odgovor. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova: narocnine@svet24.si. 10. Naročnik ima pravico,
da v štirinajstih (14) dneh po prejemu prvega izvoda časopisa brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti Skupino Media24, 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@svet24.si ali pisno na naslov: Salomon, d. o. o., Ljubljana, Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana Polje. Naročnik vrne časopis 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 časopis 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 časopisa nosi
naročnik. 11. Splošni pogoji naročanja so objavljeni na www.media24.si.

