PRÓBÁLJA KI AZ ORAL-B
ELEKTROMOS FOGKEFÉJÉT 100 NAPIG,
AMENNYIBEN NEM ELÉGEDETT,
VISSZAFIZETJÜK ANNAK ÁRÁT.
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KOCKÁZAT NÉLKÜLI VÁSÁRLÁS
Biztosak vagyunk benne hogy termékünk egyike a legjobbaknak, habár mindannyiunknak különböző szükségletei és
elvárásai vannak. Abban a nem várt esetben, ha mégsem lenne teljesen elégedett a megvásárolt Oral-B termékkel,
kérjük, hogy juttasa el a megvásárolt terméket, eredeti csomagolásban, számlával vagy annak másolatával, valamint
az alábbi, kitöltött kuponnal együtt a következő címre postai úton, és mi visszajuttatjuk a termék teljes vételárát!
Cím: Wonderduck Agency Zrt., H-1118 Budapest Rétköz utca 31.
Infóvonal: (06-1) 451-1256, E-mail: informacio.im@pg.com
Az akció feltételei:
A 100 napos pénz-visszafizetési garancia a 2016. augusztus 1. és 2017. június 30. között Magyarországon
vásárolt minden Oral-B elektromos termékre vonatkozik (kivéve elemes és manuális fogkefék illetve pótfejek).
1. A terméket eredeti csomagolásban, hiánytalanul és sértetlenül, a vásárlást igazoló számlával, vagy annak
másolatával, garanciajeggyel valamint a kitöltött, alábbi kuponnal kérjük eljuttatni a megadott címre kizárólag
postai úton. Amennyiben a visszaküldött termék ára valamilyen okból nem visszatéríthető, a megadott címre
kerül visszaküldésre a számlával és garanciajeggyel együtt.
2. A terméket legkésőbb a vásárlás napjától számított 100. naptári napig kell eljuttatni a megadott címre postai
úton. A dátum megállapításánál a postai bélyegző irányadó.
3. A termék beérkezését követően a reklamációt rögzítő jegyzőkönyvet a Szervező/Lebonyolító megküldi a Feladó
részére, melyet az aláírásával igazol és visszaküldi a Lebonyolító postacímére.
4. A jegyzőkönyv beérkezését követően a visszaküldött csomagon feltüntetett Feladó a teljes, eredeti vételárat a
beérkezéstől számított 4 héten belül visszakapja.
5. Az akció kizárólag természetes személyekre érvényes, kis- és nagykereskedők nem vehetnek részt benne.
6. Az akció kizárólag a Magyarországon vásárolt készülékekre vonatkozik.
7. A vételár visszafizetésének feltétele a fenti követelmények maradéktalan teljesítése. A Szervező a vásárlást
igazoló nyugták tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizár minden felelősségét.
8. Az akció szervezője, az Orbico Hungary Kft. és az akció lebonyolítója, a Wonderduck Agency Zrt. nem vállal felelősséget hibás, vagy olvashatatlan címzés, a postai kézbesítés hibája esetén, illetve, ha a megadott
név és cím nem azonosítható. A postai feladóvevény megléte nem tekinthető kézbesítésnek, ezért ajánlott
a küldemény biztosítása. Szervezőnek joga van visszautasítani a pénzvisszafizetést amennyiben a terméket
kivételesen magas áron vásárolták és az jelentősen eltér a piaci ártól.
9. Az akció feltételei nem korlátozzák az Ön jogszabályban biztosított jogait.
10. Az akció szervezője az Orbico Hungary Kft., mint az Oral-B termékek magyarországi forgalmazója, az akció
lebonyolítója a Wonderduck Agency Zrt., levelezési cím: 1118 Budapest Rétköz utca 31. A Promóció szabályainak teljes leírását keresd a www.oralb.hu honlapon.

#
KUPON
Név:
Cím:

Telefonszám:
Termék típusa:
Visszaküldés oka:
A kupon kitöltésével és a megadott címre való eljuttatásával elfogadom a részvételi feltételeket, valamint hozzájárulok, hogy személyes adataimat a Wonderduck Agency Zrt. (a továbbiakban: adatkezelő) a játék lebonyolítása céljából a nyilvántartásában rögzítse és
kezelje. Adatnyilvántartási azonosító szám: 04191-0001. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán
alapul. A Wonderduck Agency Zrt. az adatokat harmadik személy részére – a kijelölt adatfeldolgozó kivételével – nem továbbítja,
illetve nem hozza nyilvánosságra. Az adatbázis kizárólag az akció lebonyolítására szolgál, az adatok az akció lebonyolítását követően
törlésre kerülnek. Az adatokat egyéb marketing célra nem használjuk fel. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban, a 2001. évi CVIII törvényben, 2011. évi CXII. törvényben illetve az 1995. évi CXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli. Te a személyes adataidra vonatkozó jogaid megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatsz.

Dátum: ..................................................... Aláírás:....................................................
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