100-DŇOVÁ–ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

100 DŇOVÁ VÝZVA S ORAL-B
PRIJMITE 100-DŇOVÚ VÝZVU OD ORAL-B:
SPOKOJNOSŤ ZARUČENÁ
ALEBO VÁM VRÁTIME PENIAZE!

ZUBNÝMI LEKÁRMI NAJDOPORUČOVANEJŠIA
ZNAČKA ZUBNÝCH KEFIEK NA SVETE

100-DŇOVÁ–ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ
NÁKUP BEZ RIZIKA!
Ak farba výrobku alebo celý model nezodpovedajú vašim predstavám,
môžete nám výrobok vrátiť. My vám zaručujeme vrátenie peňazí.
Náš program „Nakupujte bez rizika aj v roku 2018 a 2019!“ vám umožňuje vyskúšať
si najnovšie výrobky Oral-B. Ak niektorý z nich nesplní vaše očakávania,
môžete ho do 100 dní od kúpy vrátiť na nižšie uvedenú adresu:
Idea Element s.r.o, Trnavská 86, 04011 Košice, Slovenská republika,
Tel.: +421 02/5710 1135, E-mail: informacie.im@pg.com.
1. Do tejto propagačnej akcie sú zaradené elektrické zubné kefky, ústne sprchy

a zubné centrá Oral-B (s výnimkou batériových zubných kefiek a náhradných
hlavíc), ktoré budú zakúpené v období od 1.7.2018 do 30.6.2019 na územi
Slovenskej republiky.
2. Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a zabalený v pôvodnom obale.
K tovaru musí byť zároveň priložený originálny doklad o kúpe s vyznačeným
dátumom nákupu (kópie nebudú akceptované), záručný list a vyplnený
formulár, ktorý nájdete na stiahnutie na stránkach www.oralb.com/cz.
3. Výrobky zaradené do tejto akcie je možné vrátiť do 100 dní od dátumu predaja.
Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky na balíku, ktorý obsahuje vrátený výrobok.
4. Vaša refundácia bude spracovaná najneskôr do 28 dní od dátumu doručenia
výrobku, a to formou poštovej poukážky na adresu, ktorú uvediete v zásielke
alebo poukázaním na bankový účet udaný spotrebiteľom.
5. Propagačná akcia sa týka len maloobchodných zákazníkov a nemôžu ju využívať
obchodní partneri, ktorí výrobok zakúpia za účelom ďalšieho predaja.
6. Výška vrátených finančných prostriedkov za výrobok nepresahuje priemernú
výšku maloobchodné ceny za výrobok v troch najväčších maloobchodných
reťazcoch v SR, v ktorých je výrobok v predaji. Vrátením peňazí sa rozumie
odkúpenie výrobku spoločnosťou Procter&Gamble Czech Republic s. r. o.
od spotrebiteľa a zaplatením kúpnej ceny za zhodnú cenu, za ktorú výrobok
kúpil v SR, vždy za podmienok uvedených na tomto letáku. Vlastnícke právo
k produktu nadobúda Procter&Gamble Czech Republic s. r. o. uhradením
kúpnej ceny za výrobok. Na vrátenie peňazí nie je právny nárok,
Procter&Gamble Czech Republic s. r. o. je oprávnené vrátenie peňazí
(odkúpenie výrobku) od spotrebiteľa odmietnuť a výrobok zaslať späť
spotrebiteľovi. Podmienky akcie či jej trvania je možné zo strany
Procter&Gamble Czech Republic s. r. o. meniť.
7. Spoločnosti Procter&Gamble Czech Republic s. r. o. a Idea Element s. r. o
nezodpovedajú za poštou stratené alebo oneskorene doručené balíky,
za neúplné alebo nečitateľné zásielky. Z tohto dôvodu odporúčame zákazníkom,
aby si zásielku poistili proti strate. Potvrdenie o poslaní balíka poštou sa
nepovažuje za doručenie zásielky spoločnosti Idea Element s. r. o.
Z tohto dôvodu odporúčame spotrebiteľom zásielku na pošte poistiť proti strate.
8. Poštovní složenkou nebo převodem na slovenský bankovní účet bude
poukázána částka, která je uvedená na dokladu o koupi.
9. Vrátenie výrobku je potrebné vykonať tak, aby boli dodržané podmienky
uvedené v letáku.
10.Podmienky propagačnej akcie nemajú žiadny vplyv na zákonné práva zákazníka.
11. Usporiadateľ propagačnej akcie: Procter & Gamble Czech Republic s. r. o.,
Ottova 402, 269 32 Rakovník
12. Úplné znenie pravidiel propagačnej akcie je k dispozícii u usporiadateľa
alebo na webových stránkach www. oralb.com/cz.

