SODASTREAM 100%-0S PÉNZ-VISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Termékünk mégsem felelt meg elképzeléseinek?
Nincs más dolga, csak visszaküldeni a készüléket és visszafizetjük a teljes vételárat.
Amennyiben a promóció időtartama alatt megvásárolt termék nem felelt meg igényeinek, a vásárlástól számított 60 napig
visszaküldheti az alábbi címre: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1/A. A 100%-os pénz-visszafizetési garancia kizárólag
a promóció időtartama alatt (2017. május 15. és 2017. december 31.), Magyarország területén kiskereskedelmi forgalomban
vásárolt SodaStream promóciós termékekre
érvényes.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Részvételi nyilatkozatot, illetve tanulmányozza a promóciós termékek listáját.
100% Garancia, 100% Élmény, 100% SodaStream

Vásároljon a promóció ideje alatt SodaStream szódagépet, és amennyiben nem elégedett a termékkel, postai úton küldje
vissza a terméket (eredeti csomagolásában) és visszafizetjük Önnek a vételár 100 százalékát.
1. A promócióban minden 2017. május 15. és 2017. december 31. között Magyarországon vásárolt a Promócióban meghatározott
SodaStream termékek vesznek részt (továbbiakban promóciós termékek).
2. Amennyiben Ön bármely oknál fogva nem elégedett az akciós időszakban Magyarországon területén, kiskereskedelmi
forgalomban vásárolt SodaStream promóciós termékkel, küldje vissza a vásárlást követő 60 napon belül az alábbi címre:
2045 Törökbálint, Dulácska utca 1/a.
3. A Vásárló akkor jogosult a 100%-os pénz-visszafizetésre, ha a vásárlást követő 60 naptári napon belül a 2. pontban található
címre elküldi a vásárlást igazoló eredeti blokkot és a terméket eredeti csomagolásában, sérülés mentes állapotban az összes
tartozékával.
4. A készülék számláján/bizonylatán szereplő fogyasztói árat a visszaküldés során Ön által megadott bankszámlaszámra
a visszafizetési igény beérkezését követő 60 napon belül átutaljuk. A termék ára csak abban az esetben téríthető vissza,
ha a pontos név, cím és bankszámlaszám rendelkezésre áll.
5. A postai mulasztásokért a Fast Hungary Kft. nem tud felelősséget vállalni. A postai feladás igazolása nem elegendő
a pénz-visszafizetési garancia érvényesítéséhez.
1. A Promóció lejárta után feladott készülékek vételárát nem áll módunkban visszatéríteni. A promóciós termékek beérkezésének
utolsó időpontja: 2018. március 1.
2. A termék Fast Hungary Kft.-nek történő eljuttatásáról a terméket visszaküldő személy köteles gondoskodni, és annak anyagi
terhei is a feladót terhelik.

