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Perioada: 01.06.2021 - 31.08.2021  

 

90 ZILE BANII ÎNAPOI GARANTAT  

 

Încearcă noul blender KitchenAid K400, conceput pentru texturi fine și gust desăvârșit. Dacă 

te răzgândești, în termen de 90 de zile, îți oferim banii înapoi.  

 

Campanie supusă unor termeni și condiții. Pentru mai multe informații, accesează 

https://www.kitchenshop.ro/k400-banii-inapoi-garantat  și / sau contactați serviciul de 

asistență pentru clienți; vom fi bucuroși să vă răspundem la orice întrebări. 

 

www.kitchenshop.ro 

office@kitchenshop.ro 

0314.08.88.88 

 

 

https://www.kitchenshop.ro/k400-banii-inapoi-garantat
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TERMENI ȘI CONDIȚII 

 

Vă rugăm să rețineți că Termenii și condițiile nu au impact asupra niciunei legi statutare, cum 

ar fi orice drepturi de garanție legală sau orice drepturi sub garanția producătorului. 

 

Pentru a participa la Programul KitchenAid 90 ZILE BANII ÎNAPOI GARANTAT, sunteți de 

acord cu următoarele: 

 

1. Consumatorii trebuie să achiziționeze un blender KitchenAid K400 și / sau accesoriu pentru 

KitchenAid K400 în perioada 01/06/2021 - 31/08/2021 (inclusiv). 

 

Lista modelelor de blender KitchenAid K400: 5KSB4026, 5KSB4034, 5KSB4054. 

 

Lista accesoriilor pentru blender K400: 5KSB2030PJB, 5KSB2040BBB, 5KSB1CPA, 

5KSB2048JGA, KSB2032PJA, KSB2042BB, KSB4048TPR, 5KSB2056JPA. 

 

Accesoriile vor fi rambursate numai în combinație cu returnarea blenderului KitchenAid 

K400. 

 

2. Consumatorii au la dispoziție până la 90 de zile pentru a testa produsul și, dacă nu sunt 

mulțumiți, să anunțe call center-ul KitchenShop cu privire la orice intenție de a returna 

produsul în acest timp prin e-mail ** (office@kitchenshop.ro) sau apel telefonic la numărul 

nostru de telefon 0314.08.88. 

 

3. Consumatorii trebuie să furnizeze prin e-mail o versiune scanată (sau o imagine clară) a 

dovezii de plată. 

Dovada plății trebuie să conțină următoarele informații pentru a fi acceptată: 

- Numărul modelului sau descrierea produsului 

- Cantitatea 

- Prețul 

- Punctul de vânzare 

- Data cumpărării 

 

4. Dacă dovada plății este considerată valabilă, veți primii informații de la call center despre 

momentul în care se va ridicat produsul, în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea 

solicitării de retur. 

 

5. Rambursare va fi efectuată numai după verificarea (1) blenderul KitchenAid K400 sau / și 

accesoriile pentru blenderul KitchenAid K400, (2) plus chitanța de cumpărare originală. 
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Blenderul trebuie returnat (de preferință) cu ambalajul original și întreg conținutul său, 

asigurându-se că este curat și golit de toate alimentele. 

 

Rambursarea este valabilă numai dacă, după verificare, se constată că utilizarea blenderului 

KitchenAid K400 a fost  în conformitate cu manualul de instrucțiuni. 

 

6. Suma de rambursare va fi doar pentru factura integrală a blenderului K400 și / sau a 

prețului de achiziție al accesoriilor pentru blenderul K400, așa cum se menționează pe 

chitanța de achiziție / factură. 

 

7. Rambursarea în contul bancar furnizat de dvs. se va realiza în termen de maximum 30 de 

zile lucrătoare. 

 

8. Campanie valabilă în perioada 01.06.2021 – 31.08.2021 
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