Termék elégedettséggel kapcsolatos kérdőív:
Visszaküldött termékek:

Vonalkód
8001841604121
8001841604084
8001841604169
8001841375489
8001090207333
8001090206855
8001841375885
8001841375922
8001841375762
8001841375809

Termék megnevezés
Lenor Spring Awakening POD mosókapszula 13 db
Lenor Amethyst POD mosókaszula 13 db
Lenor Gold Orchid POD mosókapszula 13 db
Lenor Spring Awakening Öblítő 1800ml
Lenor Spring Awakening Öblítő 1360 ml
Lenor Spring Awakening Öblítő 930ml
Lenor Gold Orchid Öblítő 1420ml
Lenor Amethyst & Floral Bouquet Öblítő 1420ml
Lenor Gold Orchid Öblítő 750ml
Lenor Amethyst & Floral Bouquet Öblítő 750ml

Kérjük "X"-szel megjelölni

A visszaküldött dobozban legalább 7 db, vagy annál több mosókapszula található
A visszaküldött flakonban legalább 50% mennyiségű öblítő található sz eredeti (csomagoláson feltüntetett)
mennyiséghez képest

Kérjük húzza alá, melyik termékkel volt elégedetlen (több termék is megjelölhető):
1.

Lenor POD mosókapszula

2. Lenor öblítő

A Lenor POD mosókapszulával szembeni
elégedetlenség oka (kérjük, jelölje meg a
megfelelőt):
1.

elégedett voltam a mosókapszulával

2.

nem kielégítő a mosási teljesítmény

3.

magas ár-érték arány

4.

kétségeim

vannak

a

termék

A Lenor öblítővel szembeni elégedetlenség oka
(kérjük, jelölje meg a megfelelőt):

helyes

1.

elégedett voltam az öblítővel

2.

nem tetszett az illata

3.

nem vagyok elégedett a termék
teljesítményével

4.

magas ár-érték arány

5.

fenntarthatósági kétségeim vannak a
termékkel kapcsolatban

használatával kapcsolatban
5.

egy másik gyártó kapszulái kedvezőbbek

6.

a hagyományos mosópor vagy mosógél
használatát preferálom

7.

a mosás során a termék nem oldódott fel
maradéktalanul

8.

nem adagolható

Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat!

Regisztrációs lap Lenor PODS mosókapszula (13 db) + Lenor öblítő (750ml, 930ml, 1360ml, 1420ml,
1800ml) pénzvisszafizetési garanciához
A dőlt betűs részek kitöltése kötelező!

Sorszám: ______________________ (Wonderduck Agency Zrt. tölti ki)

NÉV:……………………………………………………………………………………………………………….
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………………..
Születési idő:…………………………………………………………………………………………………..
Adóazonosító:………………………………………………………………………………………………..
Bankszámla szám:…………………………………………………………………………………………
Telefonszám:…………………………………………………………………………………………………
Lebonyolító adatai:

Wonderduck Agency Zrt.
1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt.1.
adószám: 14468072-2-43

Termék megnevezése: Lenor PODS…………………………………………… Termék megnevezése: Lenor öblítő………………………..…………
Mennyiség: 1 db

Mennyiség: 1 db

Vételár összege: ………………………………………………………………………… Vételár összege: ………………………………………….………………….
Számlaszám/Nyugtaszám:……………………………………………………………………………..
Termék vételárak alapján visszatérítésre jogosult összeg:………………………………… (Wonderduck Agency Zrt. tölti ki)
Postai díj térítés: 1965,- Ft
Visszatérítésre jogosult teljes összeg: __________________________ (Wonderduck Agency Zrt. tölti ki)
azaz _______________________________________ forint (Wonderduck Agency Zrt. tölti ki)
NYILATKOZATOK (Promócióban való részvételhez kötelező)
Kijelentem, hogy 18 éves elmúltam, és elfogadom a „Garantált elégedettség Lenor PODS mosókapszula (13 db;)+Lenor Öblítő (750ml, 930ml, 1360 ml, 1420ml, 1800ml)
pénzvisszafizetési garancia” program Részvételi Szabályzatát. Kijelentem, hogy sem én, sem a velem közös háztartásban élő személy(ek) nem vettek részt „Garantált
elégedettség Lenor PODS mosókapszula (13 db;)+Lenor Öblítő (750ml, 930ml, 1360 ml, 1420ml, 1800ml) pénzvisszafizetési garancia” elnevezésű promócióban.
Kijelentem,

hogy

18

éves

elmúltam,

és

elolvastam

a

P&G

adatvédelmi

https://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtml

irányelveit,

amelyek

online

elérhetők

a

címen és a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. mellékletében, és

elfogadom annak rendelkezéseit.

Kelt: ………………………………………, 202... ………………………………………….

------------------------------------------------Aláírás

-------------------------------------Wonderduck Agency Zrt.

A Procter & Gamble RSC Regionális Szolgáltató Kft. (1082 Budapest Kisfaludy utca 38.) az ön által megadott személyes adatok kezelője, mely adatok a vállalat Adatvédelmi szabályzatának
megfelelően kerülnek feldolgozásra, az ön által kért szolgáltatás teljesítésének céljából. A fentiekben meghatározott céllal a P&G az ön személyes adatait megoszthatja és továbbíthatja az
Európai Unión kívüli P&G leányvállalatoknak és olyan harmadik feleknek, melyek a P&G megbízásából részt vesznek a P&G üzleti tevékenységeiben. A megadott adatokat ezen esetekben
is a megfelelő védelemmel és körültekintéssel kezeljük. Ön bármikor élhet adatvédelmi jogaival, és kérheti az adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, továbbítását egy
másik szolgáltatóhoz, valamint kifogásolhatja vagy korlátozhatja az ön által megadott személyes adatainak a P&G által történő felhasználását, illetve visszavonhatja beleegyezését a
felhasználásba. Kifogással élhet továbbá, és azt előterjesztheti az adatvédelmi hatóságok felé. A teljes Adatvédelmi szabályzatunkat – amely magában foglalja az adatok megőrzésének
időtartamát, valamint mindazon információt, melyek részletesen ismertetik az ön adatvédelmi jogainak elektronikus úton történő gyakorlását – az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

https://www.pg.com/privacy/hungarian/privacy_statement.shtml

