
JAMČIMO VRAČILO KUPNINE

Ponudba velja od 1. 7. do 30. 9. 2020.

LIKANJE 
BREZ 
NAPORA IN 
SKRBI

NOVO

SGH2400BB SUPREME

PARNA LIKALNA POSTAJA

Moč grelca 2400W • Perfect Glide likalna ploskev • Opti Temp – tehnologija, ki 
omogoča neprekinjeno likanje in preprečuje uničenje oblačil • 7,5 barov močan 
izpust pare • Izjemno močan neprekinjen izpust pare za likanje trdovratnih gub 
120 g/min • Sunkovit izpust pare do 600 g/min, ki omogoča tudi navpično 
likanje • Likanje s suho paro • Odstranljiv 1,7L rezervoar za vodo

179,90 €

249,90 €Moč

2400 W

PRISTISK 
PARE: 

7,5 BAR

P
arna likalna post
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V Gorenju popolnoma zaupamo v kakovost naše likalne parne postaje SGH2400BB SUPREME. 
Če izdelek ne bo izpolnil vaših pričakovanj, vam po 30 dneh preizkušanja jamčimo vračilo 
kupnine.

Pogoji akcije:

Akcija velja za parno postajo Gorenje SGH2400BB SUPREME, kupljeno na maloprodajnih mestih 
po Sloveniji med 1. 7. in 30. 9. 2020.

30-dnevni rok za vračilo prične prične teči z dnem nakupa, navedenega na računu.

Če izdelek ne bo izpolnil vaših pričakovanj, vam po 30 dneh preizkušanja jamčimo vračilo 
kupnine pod naslednjimi pogoji:

•  Aparat lahko v 30 dneh od dneva nakupa vrnete v trgovino, kjer ste ga kupili, in vrnili vam 
bomo denar.

• Vrnjen aparat mora biti v originalni embalaži in z vsemi pripadajočimi deli. Priloženi morajo 
biti tudi naslednji dokumenti:

 - originalen račun (kopij in prepisov računov ne bomo upoštevali)
 - garancijski list
 - izpolnjen spodnji obrazec

Kupnino vam bodo ob prejemu aparata povrnili v trgovini, kjer ste aparat tudi kupili.

Promocijska akcija je namenjena samo končnim potrošnikom in v njej ne morejo sodelovati poslov-
ni subjekti. Vračilo aparata mora biti izvedeno skladno z vsemi napotki in pogoji, navedenimi v tem 
letaku. Pogoji predmetne promocijske akcije na noben način ne ogrožajo ustavnih in zakonskih 
pravic kupca kot potrošnika.

Ime in priimek

Naslov

Razlog vračila

Tip izdelka / oznaka Datum Podpis

Telefon Elektronski naslov

Strinjam se, da bodo moji podatki vključeni v Gorenjevo bazo podatkov.
Osebni podatki bodo obdelani izključno za potrebe akcije vračilo kupnine SGH2400BB SUPREME.
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