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By submitting a completed coupon, the participant declares that he / she has become familiar with the full rules of action 
available at www.rowenta.cz.The Customer acknowledges that his / her personal data will be processed for the purpose 
of its processing a refund request, including name, surname, address, telephone number, bank account number.  It is not 
possible to settle your refund request without providing your personal information. Personal data will not be used for 
marketing or other purposes. The personal data manager is Groupe SEB CR s.r.o., IC: 45280789, based in Sokolovská 651 / 
136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, e-mail: GDPR.CE@groupeseb.com. The personal data processor is Sales Field Force s.r.o., IC: 
24139670, Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6. The legal basis for processing is the performance of the contract (ie. 
contract which includes obligation the Groupe SEB CR s.r.o. to refund money if the customer fulfills the conditions of the 
action).  Personal data will be stored for 60 days for the purpose of recovering the refund request and for possible review. 
In connection with the processing of personal data, the customer has the right of access, the right of rectification, the right 
to delete, the right to object, the right to limit processing, and the right to portability.  Alternatively, he may file a complaint 
with the Data Protection Office.  For more information on individual rights see www.rowenta.cz

Amennyiben nem elégedett, a megvásárolt terméket postai úton, 
tértivevényes és lehetőleg értékbiztosított csomagként küldje vissza 
nekünk, a vásárlást követő 45 napon belül.

•  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 esetben,  
ha a visszaküldött termék bármilyen okból nem kerül befogadásra, 
visszajuttatjuk az Ön címére a terméket, a számlával együtt. 

Az akció a 2020. március 1-jétől 2020. december 31-ig vásárolt, az akcióban 
résztvevő Rowenta termékekre érvényes: RH8995WO, RH7324WO, 
RH7329WO, RH8912WH, RH8920WO, RH8970WO, RH9051WO, RH9079WO, 
RH9133WH, RH9172WO, RH9174WO , RH9471WO, RH9472WO, RH9490WO, 
RH9571WO, RH9574WO, RR6825WH, RR6871WH, RR6875WH, RR7245WH, 
RR7267WH, RR7447WH, RR7455WH, RR7747WH, RR7755WH, RH9479WO, 
RY7597WH, RY7535WH, RY7577WH, RY8544WH, RY8561WH

Amennyiben a garancia feltételei teljesülnek (részletek: rowenta.hu/45nap), 
a vásárlás összege visszautalásra kerül az Ön számlájára.

Keresztnév:

Vezetéknév:

Utca, házszám:

Irányítószám:                        Város:

Telefonszám:

Visszaküldés oka:

Dátum Aláírás

Bankszámlaszám a pénz visszautalásához:

Cím: Lauritzen Instore Holding Zrt. 1116 Bp, Kondorosi út 3. 

Mit kell tennie, 
hogy visszakapja pénzét?


