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Feltételek:
A visszatérítések a termék beérkezését követő 30 napon belül kerülnek átutalásra a szórólapon a 
fogyasztó által feltüntetett bankszámlaszámra. A promóció csak a kiskereskedelmi fogyasztókra 
vonatkozik, üzleti partnereink, akik a terméket viszonteladásra vásárolják, nem élhetnek vele. 
A visszatérített összeg megegyezik a kiskereskedelmi eladó által kiállított számlán feltüntetett 
árral. A pénzvisszatérítés biztosításának szervezője a Lauritzen Instore Holding Zrt. ügynökség. 
A pénzvisszatérítés jogilag nem érvényesíthető, ha a szervező szerint a garancia feltételei nem 
teljesültek, akkor dönthet úgy, hogy nem téríti vissza a termék árát. A meg nem érkezett, valamint 
a visszaküldés során eltűnt, vagy megsérült termékekért a szervező nem vállal felelősséget. A 
visszaküldés során megsérült, vagy más címre visszaküldött termékeket a szervező nem fogja 
elfogadni. A postai feladóvevény nem tekinthető a Lauritzen Instore Holding Zrt. vállalathoz 
kézbesített szállítmánynak. Ezért azt tanácsoljuk az ügyfeleknek, hogy biztosítsák a szállítmányt az 
elvesztés ellen. A promóció feltételei nincsenek hatással az ügyfél jogaira.
Akció további feltételei: rowenta.hu/45nap 

Működési elv:
Vásároljon Rowenta terméket, és ha nem elégedett, 45 nap után 
visszatérítjük Önnek az árát. Az akció a 2020. március 1-jétől 2020. 
december 31-ig vásárolt, az akcióban résztvevő Rowenta termékekre 
érvényes: CV9820F0, CV9620F0, CV7920F0, CV8730D0, CV7465F0, 
CV7461F0, CF9620F0, EP8060F0, EP8020F0, EP4930F0, EP5720F0, 
SF8210F0, SF7660F0, SF7510F0, SF7460F0, SF6220D0, CF3730F0, 
CF3710F0.
Amennyiben nem elégedett, a megvásárolt terméket postai úton, 
tértivevényes és lehetőleg értékbiztosított csomagként küldje a 
következő címre: 
Lauritzen Instore Holding Zrt. 1116 Bp, Kondorosi út 3., a vásárlást 
követő 45 napon belül (a postai bélyegző dátuma a mérvadó). 
• A terméket csak hibátlan állapotban, eredeti csomagolásában, 

minden kiegészítőjével, valamint ezen szórólapban található kitöltött 
adatlappal, illetve a vásárlást igazoló eredeti dokumentummal 
együtt lehet visszaküldeni. 

• A terméket nem lehet az értékesítő boltba visszavinni. Abban az eset- 
ben, ha a visszaküldött termék bármilyen okból nem kerül befoga-
dásra, visszajuttatjuk az Ön címére a terméket, a számlával együtt.

Vezetéknév:  Keresztnév:

Telefonszám:  Cím:

Bankszámlaszám a pénz visszautalásához:

Termék típusa:  Visszaküldés oka:

ADATVÉDELMI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: A ROWENTA – 45 napos napos pénzvisszafizetési 
garancia akcióban való részvétellel kapcsolatos adatvédelmi feltételek az akció adatvédelmi 
szabályzatában olvashatóak, mely szabályzat a www.rowenta.hu/45nap weboldalon található meg. 
Az akció szervezője, egyúttal adatkezelő: Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar út 14.) Az akció lebonyolítója, egyúttal adatfeldolgozó: Lauritzen Instore Holding Zrt. 
(1116 Budapest, Kondorosi út 3.) Adatkezelő az akcióban részt vevő vásárló következő személyes adatait 
kezeli:  vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám, bankszámlaszám, aláírás. Szervező ezen személyes 
adatokat az akció lebonyolítása céljából kezeli. A Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy az akcióban résztvevő személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelik. Az akcióban történő részvétellel, azáltal, hogy a terméket és 
a kupont kitöltve postai úton megküldi, személyes adatait megadja, személyes adatai kezeléséhez 
önkéntesen hozzájárul. A személyes adatok kezelése során adatkezelő és adatfeldolgozó a hatályos 
jogszabályok alapján járnak el.
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