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Podmínky:
Vrácení peněz bude zpracováno nejpozději do 30 dnů od data doručení výrobku a  to formou 
poštovní poukázky na adresu, kterou uvedete v zásilce, anebo převodem na bankovní účet uvedený 
spotřebitelem na letáčku.
Propagační akce se týká jen maloobchodních zákazníků a nemohou ji využívat obchodní partněři, kteří 
výrobek zakoupí s cílem dalšího prodeje.
Výše vrácených finančních prostředků za výrobek bude totožná s  prodejní cenou uvedenou na 
daňovém dokladu od příslušného maloobchodního prodejce a jeho výše nebude větší než průměrná 
cena za výrobek v daném čase na příslušném trhu, kde se výrobek prodává.
Pořadatelem záruky vrácení peněz je agentura 4 P & P, která zabezpečí ověření výrobku (nepoškozený, 
zabalený, s původním příslušenstvím) a informuje zákazníka mailem/telefonicky o vrácení peněz.
Refundace peněz není právně vymahatelná, pokud pořadatel posoudí nesplnění podmínek záruky 
vrácení peněz, může se rozhodnout výrobek nekompenzovat.
Pořadatel 4 P & P a Groupe SEB nezodpovídají za poštou ztracené anebo opožděné balíky, za neúplné 
nebo nečitelné zásilky. Potvrzení o zaslání balíku poštou se nepovažuje za doručení zásilky společnosti 
4 P & P. Z tohoto důvodu doporučujeme zákazníkům, aby si zásilku pojistili proti ztrátě.
Podmínky propagační akce nemají žádný vliv na zákonná práva zákazníka.
Více informací na www.rowenta.cz, e-mail: garance@rowenta.cz.

Mechanika:
Kupte si výrobek Rowenta a pokud nebudete spokojeni, po 45 dnech Vám 
vrátíme peníze. Platí na vybrané výrobky Rowenta CF3710F0, CF3730F0, 
CF9620F0, CV7461F0, CV7465F0, CV7920F0, CV8730D0, CV9620F0, 
CV9820F0, EP4930F0, EP5720F0, EP8020F0, EP8060F0, SF6220D0, 
SF7460F0, SF7510F0, SF7660F0, SF8210F0, TN5240F0, TN9300F5 
zakoupené v období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020. Více informací o platnosti 
akce najdete na www.rowenta.cz/45dni
Pokud nebudete s naším výrobkem spokojeni do 45 dnů od data nákupu, 
vyplňte a pošlete zpět i  s originálem daňového dokladu a vráceným 
výrobkem na adresu 4P&P, spol. s r. o., Za Kovárnou 422/23, 109 00 
Praha 10. Vrácený výrobek musí být nepoškozený, v původním obalu 
s kompletním příslušenstvím. V případě, že by nebylo vrácení výrobku 
z jakéhokoliv důvodu akceptováno, bude Vám daňový doklad společně 
s výrobkem vrácený na Vaši adresu.
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Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů (4 P&P) s cílem propagační 
akce. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů se řídí ustanovením Zákona 
o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Klient má v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů následující práva: právo na přístup, vymazání, omezení zpracování, 
přenos informací souvisejících se zpracováním údajů. V případě stížnosti můžete 
kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Na konci propragační akce budou tyto údaje zlikvidovány.  
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