
A Dcont® TREND vércukormérő gyógyászati segédeszköz.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

*A csereakcióban a 77 Elektronika Kft.
által gyártott korábbi modellek,
továbbá más gyártók elhasználódott 
készülékei vesznek részt.
Az akció nem érvényes a Dcont® IDEÁL, 
Dcont® TREND, Dcont® HUNOR, Dcont® MAGOR, 
Dcont® NEMERE,  Dcont® MONDA  és 
Dcont® ETALON készülékekre.

CSERÉLJE LE

ELHASZNÁLÓDOTT

VÉRCUKORMÉRŐJÉT*

ÚJ                  

KÉSZÜLÉKRE!

77 ELEKTRONIKA KFT.

AKCIÓS
CSEREÁR:
2990,- Ft

VÉRCUKORMÉRŐ
CSEREAKCIÓ!

MSZ EN



További részletes feltételek honlapunkon: www.e77.hu

**Portós és utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni.  D
6

3
-9

3
1

1
-H

   
   

   
   

  

SZEMÉLYESEN:

77 ELEKTRONIKA KFT. SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Nyitva tartás:

H-CS: 7.30-16.30
P: 7.30-14.00

Ingyenes zöldszám: 06 80 27 77 77
E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu
www.dcont.hu  www.e77.hu

POSTAI UTÁNVÉTTEL:
1.  Töltse ki a cserekupont.
2.  Postázza a kupont és az elhasználódott készüléket
  ajánlott küldeményként** a fenti címünkre.
3.  Utánvéttel küldjük Önnek a Dcont® TREND csere szettet
 (2990,- Ft + postaköltség 1250,- Ft)

Név:  ............................................................................................................................

Lakcím:                   .........................................................................

...............................................................................................................................................

E-mail:  ....................................................................................................................

Mobil: 06 

Fenti személyes adataim megadásával az alábbi tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárulok
ahhoz, hogy itt megadott adataimat a 77 Elektronika Kft. az alábbi célok érdekében kezelje, továbbá 
ahhoz, hogy részemre termékeiről információt, tájékoztatást küldjön.

Az akció során a 77 Elektronika Kft. az Ön hozzájárulása, továbbá a csereszerződés teljesítése, valamint az 
azzal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek alapján kezeli az Ön által megadott fenti személyes adatokat 
a csereakció ideje alatt, a csereszerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettséget 
teljesítése érdekében, illetve azt követően a termékekre vonatkozó információk, továbbá 
cukorbetegséggel, annak kezelésével és a 77 Elektronika Kft. termékeivel kapcsolatban tájékoztatók 
megküldése érdekében. Az adatokat kizárólag a 77 Elektronika Kft. belkereskedelmi munkatársai 
ismerhetik meg. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályi nyilvántartási 
kötelezettségek teljesítése idejéig tart. 

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
törlését, zárolását, tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá érvényesítheti jogait az illetékes bíróságon. 
Az adatkezelés további feltételiről a http://e77.hu/77-elektronika/adatkezeles címen olvashat.

A csereakció 2019. december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

CSEREKUPON


