
 

Silk'n »Cashback« tedni 2019 v izbranih poslovalnicah M Tehnika: 

 

 

Sodelujoči modeli v akciji Silk'n »Cashback« tedni 2019 v izbranih 

poslovalnicah M Tehnika: 

Silk’n Motion 350K /naprava za trajno odstranjevanje dlak/  - vrnemo 40€ 
 
Silk’n Lipo /naprava za oblikovanje telesa/ – vrnemo 60€ 
 

Kako do vračila kupnine do 60€?  

 
Prosimo, upoštevajte: Slikajte dokazilo o nakupu/račun, saj ga boste potrebovali ob registraciji. 
 

1. korak: Pojdite na www.silkn.eu/cashback in kliknite Register 
2. korak: Vnesite svoje podatke in naložite dokazilo o nakupu (račun). V eni uri po registraciji boste 

prejeli potrditveno e-poštno sporočilo. 
3. korak: Po odobritvi vam bomo vrnili del kupnine na ustrezen bančni račun v 4 tednih. 

 
Za pomoč pri registraciji nas lahko kontaktirate po telefonu: +386 (0)8 205 25 45 ali na mail: 
prodaja@cassalinea.com. 
 
Pogoji in določila za promocijo Silk'n »Cashback« tedni 2019 v izbranih poslovalnicah M Tehnika/“Do 60€ 

vračilo kupnine”: 

 

- Ta promocija velja samo za nakupe, ki jih opravijo potrošniki v obdobju od 01.08.2019 do 30.09.2019. 

- Registrirate se lahko najkasneje do 31.10.2019. 

- Ta promocija velja samo za zgoraj omenjene promocijske izdelke. 



- Za vsak kupljen promocijski izdelek je dovoljena samo ena vloga za vračilo kupnine. 

- Ta ponudba ni veljavna v kombinaciji z drugimi promocijami in / ali ponudbami. 

- Znesek vam lahko nakažemo samo z bančnim nakazilom. 

- Priporočamo, da za namen garancije hranite izvirni dokaz o nakupu (originalni račun). 

- Silk'n si pridržuje pravico do spremembe promocije. 

- Celotne pogoje lahko najdete na spletni strani www.silkn.eu/cashback  

- Pogoji in določila promocije za Silk'n »Cashback« tedni 2019 v izbranih poslovalnicah M Tehnika, si 

lahko ogledate na spletna strani www.mtehnika.si 

 

Silk'n ni odgovoren za kakršno koli zamudo ali oviro pri izvajanju te promocije, ki je izven njegovega 

nadzora. Promocijo organizira Silk'n Netherlands; vprašanja ali pripombe lahko naslovite na Silk'n 

Consumer Line na 0900 2502217 (samo na Nizozemskem) ali preko info@silkn.eu. Vaši osebni podatki 

bodo obdelani za namen distribucije povračila denarja. Silk'novo politiko zasebnosti si lahko ogledate na 

strani https://silkn.eu/nl/privacy-cookieverklaring. 
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