
Kjøp en ny
ultimat robot*
og 

få 2 sett med tilbehør**

i tillegg Verdi948 NOK

*Gjeldende produkter: Neato D8, Neato D9, Neato D10
**Ekstra tilbehørssett: 1 sett med utskiftingsdeler (estimert verdi av 599 NOK) 
og 4 høytytende fi ltre (estimert verdi av 349 NOK)

Se fullstendige vilkår og betingelser på www.neatorobotics-accessory.com

Fra 12. oktober
til 30. november

Wi-Fi



+

D8 D9 D10

Tilbud gyldig fra 12/10/2020 til og med 30/11/2020 for kjøp av en Neato robotstøvsuger D8, D9 eller D10. Tilbudet er 
begrenset til én forespørsel per person (samme navn, samme adresse og/eller epostadresse) Tilbudet er forbeholdt 
myndige personer som bor i Frankrike (inkludert Korsika og de franske oversjøiske landområdene), Italia, Østerrike, 
Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Nederland, Danmark og Belgia. 
Hvis du oppfyller betingelsene, vil du motta 2 tilbehør innen 6 til 8 uker i en postforsendelse til adressen angitt i 
forespørselen (uten endring). Tilbehøret kan ikke byttes etter mottak.
Selskapet som arrangerer operasjonen, forbeholder seg retten til å utføre alle nødvendige kontroller for å sikre at 
betingelsene i tilbudet er oppfylt, inkludert de leverte delene, deltakernes identitet og bosted. Forfalskede, forsinkede, 
ufullstendige eller feilaktige forespørsler (inkludert avklipte eller ugyldige kassalapper) vil ikke bli behandlet og vil føre 
til at deltakelsen oppheves.
Opplysningene er innsamlet av Neato B.V. Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport Toren D, 11e verd. Schiphol 
- Nederland og deres tjenesteyter QWAMPLIFY ACTIVATION som forvalter reklametilbudet og de er absolutt 
nødvendige for operasjonens varighet. Du har rett til innsyn, retting, sletting eller overføring av data i tilfelle død, 
begrensning av behandling eller hvis innsigelse mot behandling av data, ved å sende forespørselen per brev eller 
epost til følgende adresse: Neato Robotics, Inc. - ATTN. DPO 50 Rio Robles San Jose, California 95134 USA - privacy@
neatorobotics.com.

HVORDAN KAN JEG DRA NYTTE AV TILBUDET?

1. Du må kjøpe en Neato robotstøvsuger blant de gjeldende referansene** 
mellom 12. oktober 2020 og 30. november 2020.

2. Gå deretter til nettstedet neatorobotics-accessory.com mellom 12. 
oktober 2020 og 9. desember 2020 kl 00 (CET).
3. Fyll ut forespørselen om å delta.
4. Last opp kvittering eller faktura med følgende opplysninger:

- produktets referanse
- kjøpsdato (mellom 12. okt. og 30. nov.)

5. Bekreft skjemaet og merk deg registreringsnummeret (dette vil du 
trenge for å følge med forespørselens status).

*Gjeldende produkter: Neato D8, Neato D9, Neato D10
**Ekstra tilbehørssett: 1 sett med utskiftingsdeler (estimert verdi av 599 NOK) og 4 høytytende filtre 
(estimert verdi av 349 NOK)
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