My Vám
ho požičiame.
VY NÁM HO
NEVRÁTITE.
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www.rowenta.cz/45dni

Čo musíte urobiť,
aby ste dostali peniaze späť?

45

dvynskíúšannaie

Odoslať zakúpený výrobok ako poistený balíček na adresu
s dátumom poštovného razítka najneskôr do 45 dní od nákupu.
• Výrobok je možné vrátiť iba nepoškodený, v pôvodnom obale,
so všetkými doplnkami, s kupónom z tohto letáčiku
a s originálom účtu.
• Výrobok nie je možné vrátiť na predajni.
Ponuka sa vzťahuje na tyčové vysávače rady Rowenta Air Force 360 RH90xx,
Rowenta Air Force Flex RH94xx, X-Pert Essential 260 RH73xx,
Air Force Extreme Silence RH89xx a Air Force Extreme RH88xx zakúpené
u zapojených predajcov na území SR od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019.

Pre splnenie všetkých podmienok akcie (podmienky nájdete na stránkach
www.rowenta.sk/45dni) Vám budú peniaze zaslané na Váš bankový účet.
Adresa: Agentúra sales field force s.r.o., J. Murgaša 46, 971 01 Prievidza
Meno
Priezvisko
Ulica
PSČ 		

Obec

Telefón
Prosím uveďte, prečo ste neboli s výrobkom spokojný(á):

Na aký bankový účet požadujete poslať peniaze späť
Číslo účtu

Dátum

/ kód banky

Podpis

Účastník odoslaním vyplneného kupónu prehlasuje, že sa zoznámil s úplnými pravidlami akcie dostupnými na
www.rowenta.sk. Zákazník berie na vedomie, že v rámci akcie budú spracovávané jeho osobné údaje pre účely vybavenie
jeho požiadavke na vrátenie peňazí, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu. Bez
uvedenia týchto osobných údajov nie je možné požiadavku na vrátenie peňazí vybaviť. Osobné údaje nebudú využívané
za ďalšími marketingovými či inými účely. Správcom osobných údajov je Groupe Seb Slovensko, spol. s r.o. IČO:
31341489, so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, e-mail: GDPR.CE@groupeseb.com. Spracovateľom osobných
údajov je sales field force sro, IČO: 24139670, Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6. Právnym základom spracovania je
plnenie zmluvy (tj. Zmluvy, ktorej obsahom je záväzok Groupe SEB ČR sro k vrátenia peňazí v prípade splnenia podmienok
akcie zákazníkom). Osobné údaje budú za účelom vybavenie požiadavky na vrátenie peňazí a pre prípadnú kontrolu
uchovávané po dobu 60 dní. Zákazník má v súvislosti so spracovaním osobných údajov právo na prístup, právo na opravu
a doplnenie, právo na vymazanie, právo na námietku, právo na obmedzenie spracovanie, právo na prenosnosť. Prípadne
môže podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Viac informácií k jednotlivým právam pozri www.rowenta.sk

