
Navodila za registracijo 
 

- Fotografirajte (z mobilnim telefonom, fotoaparatom ali drugo napravo) račun za 
kupljeni aparat tako, da se jasno vidi model kupljenega aparata, številka računa in 
datum nakupa. 

- Fotografirajte tipsko ploščico aparata – tako, da se jasno vidi model aparata, PNC 
(Prod.No.) in SN (Ser.No.). 
 

Najdite svoj izdelek 
1. Naziv modela ali PNC: Vpišite naziv modela aparata ali PNC iz tipske ploščice (brez 

presledkov) in kliknite „iskanje“. 
 

Podatki o izdelku 
 

2. Izdelek: Iz ponujenega izbora izberite model in PNC vašega aparata ter ga potrdite s 
klikom. 

3. Serijska številka: Vpišite serijsko številko (Ser.No.) iz tipske ploščice vašega aparata  
(8 znakov). 

4. Datum nakupa: Navedite datum nakupa, ki je na računu. 
5. Ploščica s podatki o izdelku: Priložite sliko tipske ploščice aparata. 
6. Dokaz o nakupu: Priložite sliko računa kupljenega aparata. 

 
Podatki stranke 
 

7. Vnesite vaše podatke v označena polja. 
8. Potrdite polje, da se strinjate, da družba Electrolux obdela vaše osebne podatke za potrebe 

promocijske akcije in za prejem darila, vavčer z 20-odstotnim popustom za tečaj 
potapljanja* 

 
*Strinjam se, da se moji osebni podatki lahko s strani Electrolux-a uporabijo za 
obdelavo moje prijave in za prejem darila. Prav tako se strinjam, da bodo moji podani 
podatki delno vidni tudi podjetju, ki samo v teku registracijskega postopka obdeluje 
podatke za Electrolux in podjetju, ki organizira tečaj potapljanja z namenom 
registracije podatkov kupca / ponudnika. 
Kupec/dajalec podatkov ima pravico v vsakem trenutku umakniti svojo privolitev v to. 
Umaknitev privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na osnovi privolitve pred njenim    
umikom. Electrolux bo takoj (najkasneje pa v roku 30 dni) izvršil brisanje vseh podatkov 
o  kupcu/dajalcu podatkov in bo o tem obvestil kupca/dajalca podatkov. 

 
9. Kliknite na „registriraj“. 

 
               V kolikor je bila registracija uspešno oddana, boste prejeli obvestilo: 
 

Vaša prijava za sodelovanje v promocijski kampanji je bila prejeta. Prosimo 
potrdite svojo registracijo s klikom na povezavo za potrditev u e-poštnem 
sporočilu, katerega smo Vam poslali.  

           Hvala, ker ste izbrali naš izdelek.  
 

10.  Po registraciji in naši kontroli preverjanja, če so izpolnjeni vsi pogoji, boste po pošti na vaš 
domači naslov prejeli darilo, vavčer z 20-odstotnim popustom za tečaj potapljanja. 
 

 
Tipska ploščica se nahaja na embalaži aparata in na aparatu samem 


