
ZÚČASTNĚTE SE 100DENNÍ VÝZVY S ORAL-B: 
SPOKOJENOST ZARUČENA 

NEBO VÁM VRÁTÍME PENÍZE!



NÁKUP BEZ RIZIKA!
Pokud barva, model zakoupeného výrobku nebo celý výrobek neodpovídá vašim představám, můžete jej vrátit. 
Zaručujeme vám vrácení peněz. Náš program „Záruka vrácení peněz 100 dní i v roce 2015 a 2016” vám 
umožňuje vyzkoušet si nejnovější výrobky Oral-B. Nesplní-li některý z nich vaše očekávání, můžete jej do 100 
dní od koupě vrátit na níže uvedenou adresu:
Ritual Communication s.r.o., Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, Česká republika, tel.: + 420 221 804 335, 
E-mail: spotrebitel.im@pg.com

Účastí v této propagační akci a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresa) 
souhlasím s tím, že organizátor RAFINANZ ORBICO CZ s.r.o a jím pověřená společnost Ritual Communication s.r.o. 
může zpracovávat a použít vaše osobní údaje pro účely této akce a pro poskytování dalších nabídek a informací o svých 
výrobcích, reklamních nabídkách včetně zasílání vzorků po dobu 10 let. Shromažďování a zpracování osobních údajů je 
prováděno za podmínek, uvedených v zákoně č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

V případě, že nebudete souhlasit s dalším využíváním poskytnutých osobních údajů, můžete kdykoliv požádat o výmaz 
poskytnutých dat z databáze, a to zasláním emailu na adresu spotrebitel.im@pg.com. Na této e-mailové adrese můžete 
požádat i o opravu osobních údajů a o informace o jejich zpracování. 

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Telefon:

Adresa:

Číslo bankovního účtu pro variantu vrácení peněz převodem:

Typ výrobku:

Důvod vrácení:

Datum: Podpis:

1. Do této propagační akce jsou zařazeny elektrické zubní kartáčky, ústní sprchy a zubní centra ORAL-B (s výjimkou 
bateriových zubních kartáčků a náhradních kartáčkových hlav) distribuované organizátorem na území České 
republiky a zakoupené v období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.

2. Vrácené zboží musí být kompletní a nepoškozené, zabaleno v původním obalu a musí být přiložen originální 
doklad o koupi s vyznačeným datem nákupu (kopie nebudou akceptovány) a potvrzený záruční list. V případě, 
že by z jakéhokoliv důvodu nebylo vrácení výrobku akceptováno, bude výrobek spolu s pokladním dokladem 
a záručním listem vrácen na vaši adresu.

3. Výrobky, zařazené do této akce, je možné vrátit do 100 dní od data prodeje. Rozhodující je datum podání vaší 
zásilky, potvrzené poštou na poštovní průvodce.

4. Váš požadavek na vrácení peněz bude zpracován nejpozději do 28 dnů od data přijetí výrobku, a to formou 
poštovní poukázky na adresu, kterou uvedete v zásilce nebo poukázáním na bankovní účet udaný spotřebitelem.

5. Propagační akce se týká pouze zákazníků v maloobchodě; nemohou ji využít obchodní partneři, kteří výrobek 
zakoupí za účelem dalšího prodeje.

6. Výše vrácených finančních prostředků za výrobek nepřesáhne průměrnou výši maloobchodní ceny za výrobek 
ve třech největších maloobchodních řetězcích v ČR, ve kterých je výrobek v prodeji.  Vrácením peněz se rozumí 
odkup výrobku společností RAFINANZ ORBICO CZ s.r.o.(dále jen RO) od spotřebitele a zaplacením kupní ceny 
za shodnou cenu, za kterou výrobek koupil v ČR, vždy za podmínek uvedených na tomto letáku. Vlastnické právo 
k výrobku nabývá RO uhrazením kupní ceny za výrobek. Na vrácení peněz není právní nárok, RO je oprávněno 
vrácení peněz (odkup výrobku) od spotřebitele odmítnout a produkt zaslat zpět spotřebiteli. Podmínky akce či její 
trvání lze ze strany RO měnit.

7. Společnosti RAFINANZ ORBICO CZ s. r. o. a ADV Communication , s. r. o., neodpovídají za poštou ztracené 
nebo opožděně doručené balíky, za nekompletní či nečitelné zásilky. Potvrzení o odeslání výrobku poštou není 
považováno za jeho doručení společnosti ADV Communication . Z tohoto důvodu doporučujeme spotřebitelům 
zásilku na poště pojistit proti ztrátě.

8. Poštovní složenkou nebo převodem na Český bankovní účet bude poukázána částka, která je uvedená na dokladu 
o koupi.

9. Předpokladem pro vrácení peněz je dodržení podmínek uvedených v letáku.
10. Podmínky propagační akce se nijak nedotýkají zákonných práv zákazníka.
11.  Pořadatelem propagační akce je společnost RAFINANZ ORBICO CZ s. r. o., Burzovní palác, Rybná 682/14, 

110 00 Praha 1, Česká republika.
12. Úplné znění oficiálních pravidel propagační akce je k dispozici u pořadatele nebo na internetové stránce 

www.oralb.com/cz.

100-dní – Záruka vrácení peněz

KUPÓN



PRIJMITE 100-DŇOVOU VÝZVU OD ORAL-B: 
SPOKOJNOSŤ ZARUČENÁ 

ALEBO VÁM VRÁTIME PENIAZE!



NÁKUP BEZ RIZIKA!
Ak farba výrobku alebo celý model nezodpovedajú vašim predstavám, môžete nám výrobok vrátiť. My vám
zaručujeme vrátenie peňazí. Náš program „Nakupujte bez rizika aj v roku 2015 a 2016!“ vám umožňuje 
vyskúšať si najnovšie výrobky Oral-B,. Ak niektorý z nich nesplní vaše očakávania, môžete ho do 100 dní 
od kúpy vrátiť na nižšie uvedenú adresu: 
Idea Element s.r.o, Trnavská 86, 04011 Košice, Slovenská republika, Tel.: +421 02/5710 1135, 
E-mail: informacie.im@pg.com.

Účasťou v tejto propagačnej akcii a poskytnutím vyššie uvedených údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo 
a adresa) súhlasím s tým, že organizátor RAFINANZ ORBICO SK s. r. o., môže spracovať a použiť vaše osobné údaje pre 
účely tejto akcie a pre poskytovanie ďalších ponúk a informácií o svojich výrobkoch, reklamných ponukách vrátane zaslania 
vzoriek po dobu 10 rokov. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov je pre vykonávané za podmienok, uvedených 
v zákone č. 428/2002 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

V prípade, že nebudete súhlasiť s ďalším využívaním poskytnutých osobných údajov, môžete kedykoľvek požiadať 
o vymazanie poskytnutých informácií z databázy, a to zaslaním emailu na adresu  informacie.im@pg.com. Na tejto 
e-mailovej adrese môžete požiadať i o opravu osobných údajov a o informácie o ich spracovaní.

Meno: 

Priezvisko:

Dátum narodenia: 

Telefón: 

Adresa:

Číslo bankového účtu pre variant vrátenia peňazí prevodom:

Typ výrobku:

Dôvod vrátenia: 

Dátum: Podpis:

1.  Do tejto propagačnej akcie sú zaradené elektrické zubné kefky, ústne sprchy a zubné centrá Oral-B (s výnimkou 
batériových zubných kefiek a náhradných hlavíc), ktoré budú zakúpené v období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 
na územi Slovenskej republiky.

2.  Vrátený tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale a musí k nemu byť priložený originálny doklad o zakúpení 
výrobku (pokladničný blok) s vyznačeným dátumom predaja (kópie sa neakceptujú). Vrátený tovar nesmie 
byt poškodený. V prípade, ak by nebolo vrátenie výrobku z akéhokoľvek dôvodu akceptované, bude vám 
pokladničný blok spolu s tovarom vrátený na vašu adresu.

3.  Výrobky zaradené do tejto akcie je možné vrátiť do 100 dní od dátumu predaja. Rozhodujúci je dátum poštovej 
pečiatky na balíku, ktorý obsahuje vrátený výrobok.

4.  Vaša refundácia bude spracovaná najneskôr do 28 dní od dátumu doručenia výrobku, a to formou poštovej 
poukážky na adresu, ktorú uvediete v zásielke alebo poukázaním na bankový účet udaný spotrebiteľom.

5.  Propagačná akcia sa týka len maloobchodných zákazníkov a nemôžu ju využívať obchodní partneri, ktorí 
výrobok zakúpia za účelom ďalšieho predaja.

6.  Výška vrátených finančných prostriedkov za výrobok nepresahuje priemernú výšku maloobchodné ceny za 
výrobok v troch najväčších maloobchodných reťazcoch v SR, v ktorých je výrobok v predaji. Vrátením peňazí 
sa rozumie odkúpenie výrobku spoločnosťou RAFINANZ ORBICO SK sro (ďalej len RO) od spotrebiteľa 
a zaplatením kúpnej ceny za zhodnú cenu, za ktorú výrobok kúpil v SR, vždy za podmienok uvedených na tomto 
letáku. Vlastnícke právo k produktu nadobúda RO uhradením kúpnej ceny za výrobok. Na vrátenie peňazí nie je 
právny nárok, RO je oprávnené vrátenie peňazí (odkúpenie výrobku) od spotrebiteľa odmietnuť a výrobok zaslať 
späť spotrebiteľovi. Podmienky akcie či jej trvania je možné zo strany RO meniť.

7.  Spoločnosti RAFINANZ ORBICO SK, s. r. o., a Idea Element s.r.o nezodpovedajú za poštou stratené alebo 
oneskorene doručené balíky, za neúplné alebo nečitateľné zásielky. Z tohto dôvodu odporúčame zákazníkom, 
aby si zásielku poistili proti strate. Potvrdenie o poslaní balíka poštou sa nepovažuje za doručenie zásielky 
spoločnosti Idea Element s.r.o. Z tohto dôvodu odporúčame spotrebiteľom zásielku na pošte poistiť proti strate. 

8.  Poštovou zloženkou alebo prevodom na Slovenský bankový účet bude poukázaná suma, ktorá je uvedená na 
doklade o kúpe.

9.  Vrátenie výrobku je potrebné vykonať tak, aby boli dodržané podmienky uvedené v letáku.
10.  Podmienky propagačnej akcie nemajú žiadny vplyv na zákonné práva zákazníka.
11.  Usporiadateľ propagačnej akcie: RAFINANZ ORBICO SK, s. r. o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, Slovensko.
12.  Úplné znenie pravidiel propagačnej akcie je k dispozícii u usporiadateľa alebo na webových stránkach 

www. oralb.com/sk.

100-dní – Záruka vrátenia peňazí

KUPÓN


