Aktivnost
jamstvo vračila
kupnine 100 dni
velja za
električne zobne
ščetke Oral-B s
tehnologijo 3D
od 15. 3. 2019
do 16. 6. 2019.

Oral-B ponuja široko paleto električnih zobnih ščetk s tehnologijo 3D, med katerimi boste zagotovo našli rešitev zase ali svoje
najdražje. Če pa bi se le zgodilo, da niste zadovoljni z delovanjem
električne zobne ščetke Oral-B s tehnologijo 3D, ki ste jo kupili v
času promocije, vam omogočamo nakup brez tveganja z vračilom
kupnine.
Prosimo vas, da izdelek vrnete v originalni embalaži in s
priloženim računom (original ali kopija) ter izpolnjenim
kuponom na spodnji naslov in povrnili vam bomo celotno
kupnino:
Pentagrama d.o.o.
p. p. 2951
1001 Ljubljana
• 100-dnevno jamstvo za vračilo kupnine velja za vse električne
zobne ščetke Oral-B s tehnologijo 3D – to so vse ščetke iz linij
Junior, Pro, Smart, Smart teens in Genius.
• Vračilo kupnine ne velja za električne zobne ščetke iz linij Vitality,
Stages in za ustne prhe OxyJet.
• Vračilo kupnine velja za izdelke kupljene pri trgovcih s sedežem na
območju Republike Slovenije, razen za izdelke kupljene v trgovinah Muller, trgovinah Conrad in spletni trgovini Mimovrste, ki so
izključeni iz te promocije.

Vračilo izdelka mora biti izvedeno v skladu z naslednjimi pogoji:
• Izdelek z vsemi pripadajočimi deli mora biti vrnjen na naslov
izvajalca promocije, podjetje Pentagrama, v originalni embalaži. Naslov za pošiljanje je: Pentagrama d.o.o., p. p. 2951, 1001
Ljubljana.
• Izdelek mora biti poslan v 100-ih koledarskih dneh od nakupa
(velja datum na poštnem žigu na paketu z vrnjenim izdelkom).
• Vračilo kupnine bomo izvedli v roku 28 dni od datuma prejetega izdelka.
• Promocija velja samo za fizične osebe; s.p. in pravne osebe ne
morejo sodelovati v promociji.
• Izvajalec promocije ne prevzema odgovornosti za nepopolne,
nečitljive, izgubljene ali prepozno izročene pošiljke. Potrdilo o
poslani pošiljki ne potrjuje dejanskega prejema pošiljke.
• Vrnjeni znesek bo ustrezal znesku, ki je naveden na računu.
• Le če so vsi zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni, ste upravičeni
do vračila kupnine.
• Izvajalec promocije je podjetje Pentagrama, d.o.o., Tomačevska
cesta 46, 1000 Ljubljana.
• Za več informacij lahko pokličete na številko 01 25615 31 vsak
delovnik od 9. do 14. ure ali pišete na oralb@pentagrama.si.
• Celotno besedilo pravil promocije je na voljo na spletni strani
www.pentagrama.si.
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Strinjam se, da se lahko moji podatki obdelujejo in uporabljajo s strani podjetja
Pentagrama d.o.o., Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana.
Zgornji podatki se bodo uporabljali za potrebe izvajanja opisane promocije in za izvedbo statistične
obdelave podatkov o uporabnikih izdelkov Oral-B. Zbiranje in obdelava podatkov v Sloveniji poteka
na način, kot je določeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije št.
86/04). Posredovanje podatkov je prostovoljno. Če se ne strinjate z obdelavo vaših podatkov, lahko
kadarkoli zahtevate njihov izbris iz registra, tako da nas o tem obvestite na naslov Pentagrama,
d.o.o., Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana. Pentagrama ne bo razkrila ali prenesla podatkov na
tretje osebe, razen na svoje pravne naslednike.

