
Köp en D8, D9 
eller D10 robot 
dammsugare*

och få 2 extra 
uppsättningar tillbehör**

till ett värde av 948 SEK
*Berättigade produkter : Neato D8, Neato D9, Neato D10
** Ytterligare tillbehörspaket : 1  ersättningskit (uppskattat värde 599 SEK)
och 4 högpresterande fi lter (uppskattat värde 349 SEK) 

Se de fullständiga villkoren på  www.neatorobotics-accessory.com

Från 12 oktober 
till 30 november

Wi-Fi



+

D8 D9 D10

Erbjudandet gäller från 12/10/2020 till och med 30/11/2020, för inköp av en robot dammsugare Neato D8, D9 eller D10. 
Erbjudandet är begränsat till ett deltagande per person (samma namn, samma postadress och/eller e-postadress). 
Erbjudandet är reserverat för levande vuxna bosatta i Frankrike (inklusive Korsika och franska utomeuropeiska 
departement och territorier), Italien, Österrike, Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Danmark och Belgien.
Om din ansökan är kompatibel  får du dina 2 tillbehörspaket inom 6 till 8 veckor per post till den adress  som anges på 
ditt deltagande (utan förändring). Dessa  tillbehör kan inte bytas ut.
Det organiserande företaget förbehåller sig rätten att utföra alla nödvändiga kontroller för att säkerställa att villkoren 
i erbjudandet följs, inklusive de handlingar som tillhandahålls, deltagarnas identitet och vistelse. Förfalskade, sena, 
ofullständiga eller icke-kompatibla ansökningar (inklusive sönderklippta eller annullerade kvitton) kan inte behandlas 
och kommer att leda till att deltagandet upphävs.
Uppgifterna samlas in av Neato BV Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport Toren D, 11:e verd. Schiphol - 
Nederländerna och dess tjänsteleverantör QWAMPLIFY AKTIVERING för förvaltningen av reklamerbjudandet och är 
oumbärliga under erbjudandets löptid. Du kan hävda dina rättigheter att få tillgång till data, korrigera, radera eller överföra 
data vid dödsfall, bearbetningsrestriktioner och motstånd mot behandling genom utskick eller e-posta begäran till Neato 
Robotics, Inc. - ATTN. DPO 50 Rio Robles San Jose, Kalifornien 95134 USA - privacy@neatorobotics.com.

HUR KAN JAG TA DEL AV ERBJUDANDET?

1. Köp en giltig* Neato robotdammsugare mellan den 12 oktober 2020 
och 30 november 2020.

2. Gå sedan till sidan neatorobotics-accessory.com mellan den 12 
oktober 2020 och den 9 december 2020 midnatt (CET).
3. Fyll i formuläret.
4. Ladda upp ditt kvitto eller din faktura med följande information:

- produktreferens
- inköpsdatum (mellan den 12 oktober och den 30 november)

5. Validera ditt formulär och behåll registreringsnumret (vilket hjälper 
dig sedan att följa statusen på din ansökan).

*Berättigade produkter : Neato D8, Neato D9, Neato D10
** Ytterligare tillbehörspaket : 1  ersättningskit (uppskattat värde 599 SEK) och 4 högpresterande filter 
(uppskattat värde 349 SEK) 

Köp en D8, D9 
eller D10 robot 
dammsugare* 
och få 2 extra 
uppsättningar tillbehör** 

till ett värde av 948 SEK


