
Naš program vam omogoča nakup pokončnega sesalnika Rowenta X-force Flex 11.6 brez kakršnega koli tveganja. Če kupljeni aparat 
ne izpolni vaših pričakovanj, vam zagotavljamo vračilo kupnine.
Pogoji nakupa pokončnega sesalnika z uveljavljanjem 60-dnevnim preizkusnim roka veljajo od 8. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

V kolikor Vam  izdelek ne ustreza popolnoma ali ne izpolnjuje Vaših pričakovanj, ga lahko v roku 60 dni od nakupa, vrnete. 
Zagotavljamo Vam takojšnje vračilo kupnine.

Vračilo izdelka mora biti izvedeno v skladu s sledečimi pogoji:

1. V promocijo je vključen samo pokončni sesalnik Rowenta X-force Flex 11.6 (RH9890/RH9879), kupljen med 8.6.2021 in 31. 12. 2021.
2. Vračilo izdelka je možno v roku 60 dni od nakupa v prodajalni, kjer je bil izdelek kupljen. V primeru nakupa izdelka preko 
 spleta, lahko sesalnik vrnete v vam najbližjo poslovalnico tega spletnega nakupa. 
3. Vrnjen izdelek mora biti v originalni embalaži s vsemi dodatki, priložena kopija računa, na katerem je naveden datum nakupa  
 in izpolnjen obrazec z zahtevanimi podatki (glej spodaj).
4. Kupcu se vrne kupnina izdelka v trgovini, kjer je nakup izveden.
5. Vsaka oseba lahko vloži največ 1 zahtevek. Ponudba se nanaša samo na potrošnike in ne velja za trgovce in veletrgovce.
6. Vračilo izdelka mora biti izvedeno v skladu s pogoji, ki so navedeni zgoraj. 
7. Promocijski pogoji ne kršijo zakonsko predpisanih pravic potrošnikov.
8. Organizator promocije je SEB d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 2000 Maribor

Strinjam, da se lahko moji podatki obdelujejo in uporabljajo s strani podjetja SEB d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 2000 Maribor za potrebe izvajanja opisane promocije in za izvedbo 
statistične obdelave podatkov o uporabnikih izdelkov Rowenta. Zbiranje in obdelava podatkov v Sloveniji poteka na način, kot je to določeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list Republike Slovenije št. 86/04). Posredovanje podatkov je prostovoljno. Če se ne strinjate z obdelavo Vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate njihov izbris iz registra, 
tako da nas o tem obvestite na naslov SEB d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 2000 Maribor.  SEB d.o.o. ne bo razkril ali prenesel podatkov na tretje osebe, razen na svoje pravne naslednike.

OBVEZNI PODATKI:

Ime:  Priimek:

Naslov: Telefon:

E- naslov: Izdelek (št. modela): 

Prodajalna: 

Razlog za vračilo:

Datum:                                                   Podpis: 

60 DNI PREIZKUSA ODLIČNOSTI 
SESALNIKA X-FORCE FLEX 11.6

8. 6. 2021 do 31. 12. 2021


