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PREMIUM CARE



Podmienky:
Vrátenie peňazí bude spracované najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia výrobku, a to formou 
poštovej poukážky na adresu, ktorú uvediete v zásielke alebo poukázaním na bankový účet udaný 
spotrebiteľom na letáčiku.
Propagačná akcia sa týka len maloobchodných zákazníkov a nemôžu ju využívať obchodní partneri, 
ktorí výrobok kúpia s cieľom ďalšieho predaja.
Výška vrátených finančných prostriedkov za výrobok bude totožná s predajnou cenou, uvedenou na 
bločku od príslušného maloobchodného predajcu, a jeho výška nebude väčšia ako priemerná cena za 
výrobok v v danom čase na príslušnom trhu, kde sa výrobok predáva.
Usporiadateľom záruky vrátenia peňazí je agentúra 4 P&P, ktorá zabezpečí overenie výrobku 
(nepoškodený, zabalený, s pôvodným príslušenstvom) a informuje zákazníka mailom/telefonicky 
o vrátení peňazí.  Refundácia peňazí nie je právne vymáhateľná, pokiaľ usporiadateľ posúdi nesplnenie 
podmienok záruky vrátenia peňazí, môže sa rozhodnúť výrobok nekompenzovať.
Usporiadateľ 4 P&P a Groupe SEB nezodpovedajú za poštou stratené alebo oneskorené balíky, za 
neúplné alebo nečitateľné zásielky. Potvrdenie o poslaní balíka poštou sa nepovažuje za doručenie 
zasielky spoločnosti 4 P&P. Z toho dôvodu odporúčame zákazníkom aby si zásielku poistili proti strate.
Podmienky propagačnej akcie nemajú žiadny vplyv na zákonné práva zákazníka.
Viac informácií na www.rowenta.sk, mail garance@rowenta.sk.

Mechanika:
Kúpte si výrobok Rowenta a pokiaľ nebudete spokojní, po 45 dňoch 
vám vrátime peniaze. Platí na vybrané výrobky Rowenta SF7510, 
CF3460, CF3710, CF3730, CF3810, CF5820, CF6220, CF7830, CF9540,  
CV6065, CV7920, EP8060 zakúpené v období 1. 10. 2018 – 31. 12  2018.
Pokiaľ nebudete s našim výrobkom spokojní do 45 dní od dátumu 
nákupu, vyplňte a poslite späť aj s originálom bloku a vráteným 
výrobkom na adresu 4 P&P, Slovakia, spol. s. r.o., Pri Suchom mlyne 9, 
811 01 Bratislava, tel.: +421 254 654 40. Vrátený výrobok musí byť 
nepoškodený, v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom. 
V prípade, ak by nebolo vrátenie výrobku z akéhokoľvek dôvodu 
akceptované, bude vám pokladničný blok spolu s tovarom vrátený 
na vašu adresu. 

Meno Priezvisko

Telefón Adresa

Číslo bankového účtu pre variant vrátenia peňazí prevodom

IBAN BIC

Typ výrobku Dôvod vrátenia

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov (4P&P) s cieľom propagačnej 
akcie. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov sa riadi ustanoveniami 
Zákona o ochrane os.údajov č.122/2013 Z.z. Zákazník má v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov nasledujúce práva: právo na prístup, výmaz, omedzenie spracovania, 
prenositeľnosť informácií súvisiacich so spracovaním os.údajov. V prípade sťažnosti sa 
môže obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. 
Na konci propagačnej akcie budú tieto údaje zlikvidované.

Dátum Podpis


