ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ CASH BACK“€20 FOR €50”

ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ
 Από 3 έως 15 Δεκεμβρίου 2019 για όλους τους κατόχους της PrénatalCard.
ΤΙ ΑΦΟΡΑ
 Όλοι οι κάτοχοι της PrénatalCard για κάθε αγορά €50 που θα κάνουν την περίοδο της
προσφοράς σε οποιοδήποτε είδος βρεφανάπτυξης και παιχνίδι (δεν συμμετέχουν τα
ρούχα, τα παπούτσια και η προίκα για κρεβάτι) θα λάβουν ως δώρο μια δωροεπιταγήεκπτωτικό κουπόνι αξίας €20. Δεν εκδίδεται κουπόνι για τα προϊόντα που συμμετέχουν
σε άλλες τρέχουσες προσφορές από 03/12 έως 15/12/2019.
ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
 Εκδίδεται 1 κουπόνι €20 για ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ €50 (απόδειξη από €50 = 1 κουπόνι €20,
απόδειξη από €100 = 2 κουπόνια των €20, απόδειξη από €150 = 3 κουπόνια των €20
κ.ο.κ.).
 Τα εκπτωτικά κουπόνια δίνονται στο ταμείο μαζί με την απόδειξη αγοράς.
 Στην περίπτωση που η αγορά, την περίοδο της προσφοράς, γίνει μέσω προκαταβολής/
παραγγελίας (αποκλειστικά για τα προϊόντα για τα οποία προβλέπεται τέτοιος τρόπος
αγοράς), στον πελάτη θα δοθεί ένα έντυπο που θα του παρέχει το δικαίωμα να λάβει το
εκπτωτικό κουπόνι που του αναλογεί την στιγμή της εξόφλησης/παραλαβής του
εμπορεύματος.
ΧΡΗΣΗ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
Τα εκπτωτικά κουπόνια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
 Μόνο μαζί με την PrénatalCard, σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα
Prénatal. Tα κουπόνια που εκδίδονται online εξοφλούνται μόνο online.
 Από 12/12 ως 22/12/2019 (και εντός 30 ημερών από την ημέρα παράδοσης των ειδών
που αγοράζονται κατόπιν παραγγελίας).
 Για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος βρεφανάπτυξης και παιχνιδιού, ακόμα και σε
αυτά που συμμετέχουν σε άλλες προσφορές. Εξαιρούνται επιλεγμένοι κωδικοί και τα
είδη ρουχισμού, τα παπούτσια και την προίκα για κρεβάτι.
 Σε κάθε απόδειξη μπορεί να εξοφληθεί ΜΟΝΟ 1 ΚΟΥΠΟΝΙ για μια αγορά τουλάχιστον
ίσης αξίας με αυτή του κουπονιού.
Προσοχή:
 Δεν μπορεί να γίνει μερική χρήση του κουπονιού.
 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ.
 Τα εκπτωτικά κουπόνια δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 Σε καμία περίπτωση τα εκπτωτικά κουπόνια δεν θα γίνουν αποδεκτά αν δεν είναι
πρωτότυπα και δεν φέρουν σφραγίδα του καταστήματος που εκδόθηκαν ή δεν
αναγράφουν αριθμό κάρτας Prénatal του πελάτη και ημερομηνία έκδοσης.
 Δεν θα θεωρηθούν έγκυρα τα δυσανάγνωστα και/ή τροποποιημένα εκπτωτικά κουπόνια.
Διάφορες πληροφορίες:




Για να χρησιμοποιήσετε το εκπτωτικό κουπόνι, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το
προσωπικό του καταστήματος πριν την έκδοση της απόδειξης.
Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των κουπονιών που
λαμβάνει και έχει τη δυνατότητα να μην πραγματοποιήσει την έκπτωση, αν το κουπόνι
δεν είναι έγκυρο και/ή δεν ανταποκρίνεται στους προαναφερόμενους όρους.
Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξόφληση των κουπονιών έκπτωσης
που θα κρίνει ότι είναι πλαστά ή φωτοτυπημένα.

