
W dniach 1 maja a 11 lipca 2021

*Pełna wersja warunków oferty dostępna jest na cashback.neatorobotics.com

Zwrot 

450 PLN
cashback

przy zakupie robota  
sprzątającego Neato D8*



D8

450 PLN

Zwrot 450 PLN  
przy zakupie robota sprzątającego 

Neato D8*

Oferta ważna od 01.05.2021 do 18.07.2021 włącznie przy zakupie robota sprzątającego D8. Udział w ofercie 
jest ograniczony do jednej osoby (to samo imię i nazwisko, ten sam adres i/lub ten sam mail, ten sam IBAN 
BIC). Oferta nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami, którymi objęty jest robot sprzątający Neato 
D8. Oferta skierowana jest do osób prywatnych mieszkających na terytorium Francji kontynentalnej (w 
tym Korsyki oraz departamentów i regionów zamorskich, zbiorowości zamorskich), Luksemburgu, Włoch, 
Austrii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Belgii, Holandii, Szwajcarski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, 
Estonii, Polski, Węgier, Czech.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wszelkiego rodzaju niezbędnych weryfikacji, w celu 
zapewnienia zgodności z warunkami udziału w ofercie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostarczone dokumenty, 
tożsamość i miejsce zamieszkania uczestników. Każde zgłoszenie związane z podaniem nieprawdziwych 
danych, wysłane po terminie, nie zawierające wymaganych informacji lub zawierające błędne informacje (w 
tym pocięty lub przekreślony paragon) nie będzie brane pod uwagę i przyczyni się do anulowania udziału.
Dane osobowe gromadzone są przez Neato B.V. Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport Toren D, 
11e verd. Schiphol – Holandia i jego dostawcę usług, QWAMPLIFY ACTIVATION, w celu zarządzania ofertą 
promocyjną i będą przechowywane wyłącznie przez niezbędny do tego okres. Uczestnicy mogą skorzystać 
z przysługującego im prawa do dostępu, do sprostowania, do usunięcia, do przeniesienia lub przekazania 
dyspozycji dotyczących danych osobowych w przypadku śmierci, do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu 
wobec przetwarzania, poprzez złożenie wniosku drogą pocztową lub elektroniczną na adres: Neato Robotics, 
Inc. - ATTN. DPO 50 Rio Robles San Jose, California 95134 Stany Zjednoczone, privacy@neatorobotics.com.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
1. Kup robot sprzątający Neato D8 w dniach od 1 maja 2021 do 11 lipca 
2021.

2. Zaloguj się na cashback.neatorobotics.com sprzed 18 lipca 2021 
(godz. 23:59).
3. Wypełnij formularz online.
4. Prześlij zdjęcie kodu kreskowego swojego produktu oraz kopię 
faktury zakupu i wskaż następujące informacje:

• numer zakupionego robota sprzątającego Neato
• data zakupu (między 01.05.2021 a 18.07.2021 włącznie)

5. Zatwierdź formularz i zachowaj numer udziału w ofercie (który służy 
do śledzenia etapów zgłoszenia).
Jeżeli zgłoszenie spełnia warunki, otrzymasz zwrot przelewem na konto 
bankowe w ciągu 6-8 tygodni.
*Pełna wersja warunków oferty dostępna jest na cashback.neatorobotics.com


