
Returner dette skjemaet sammen med produktet og kvitteringen til:    
L.G. ELEKTRO AS, Kolstien 4, 5097 Bergen, Tlf.: 55 10 40 55

Hvis du mener at Braun-produktet ikke gir førsteklasses resultater, kan du få tilbake pengene 
ved å sende inn dette skjemaet, kvitteringen og produktet til adressen på baksiden* 

 

120 dagers
pengene tilbake-garanti*

*Se vilkår og betingelser på baksiden

Silk•expert Pro

Silk-expert Pro 5 Silk-expert Pro 3

Procter & Gamble Norge AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og skal behandle personopplysningene du deler i henhold til vår personvernerklæring med formål å gi deg tjenesten du forespurte. 
Til slike formål kan P&G dele dine personopplysninger, og overføre dem utenfor EU, med andre P&G-enheter og tredjeparter som handler på vegne P&G for at vi kan drive vår virksomhet – men opplysningene dine 
vil fortsatt være underlagt forsvarlig databeskyttelse og sikkerhetsforanstaltninger. Du kan bruke dine rettigheter til databeskyttelse til å få tilgang til, korrigere, slette, overføre til annen tjenesteleverandør, protestere 
mot eller begrense vår behandling av personopplysningene P&G har samlet om deg og trekke tilbake samtykket ditt. Du har også rett til å levere en klage til Datatilsynet. Hele vår personvernerklæring, inkludert 
lagringsperioder for personopplysninger og informasjon om hvordan du bruker dine rettigheter til personvern, finner du på nettet på https://www.pg.com/privacy/norwegian/privacy_statement.shtml

Vilkår og betingelser: 
*Refusjon skjer direkte til oppgitt kontonummer. 1. Søkeren er ansvarlig for å sikre at kontoopplysningene er korrekte slik at vi kan gjennomføre betalingen. Dette tilbudet gjelder alle som bor i Norge og som er 18 år 
eller eldre. 2. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet etter bruk av Braun Silk-expert IPL eller Braun Silk-expert Pro IPL, vil selskapet refundere det faktiske beløpet du betalte i henhold til disse vilkårene og betingelsene. 
Produktet må være kjøpt i Norge, og verdien må være oppgitt i norske kroner. 3. Kjøpsperioden for refusjon er 1.juli 2021 til 31. desember 2021. Søknader om refusjon må leveres innen 120 kalenderdager fra 
kjøpsdatoen. 4. Hvis du vil sende inn en søknad for å motta refusjon, går du til https://se.braun.com/en/promotions/money-back-guarantee Alle søkere må oppgi følgende opplysninger på det nedlastbare skjemaet: 
kjøpt produkt/modell, butikken der produktet ble kjøpt, kjøpsdato, kjøpspris, returårsak, navn, e-post og adresse. 5. Send utfylt skjema sammen med kvittering (datert originalkvittering) og det aktuelle Braun-produktet 
til adressen nedenfor: L.G. ELEKTRO AS, Kolstien 4, 5097 Bergen, Tlf.: 55 10 40 55. Produktet må stå på kvitteringen. Hvis det ikke står oppført Braun IPL på søkerens kvittering eller hvis søkeren ikke har kvittering, 
vil søknaden ikke behandles. 6. Endelige innsendelser til refusjon må være mottatt den eller før 30. april 2022. Skjemaer mottatt etter denne datoen vil bli avvist. 7. Ufullstendige, villedende eller senere innsendelser 
godkjennes ikke. Postkvittering godtas ikke som leveringskvittering. Vi tar ikke ansvar for tap, skade eller forsinkede skjemaer og/eller innhold. 8. Selskapet refunderer det faktiske beløpet som ble betalt for inntil ett 
kjøpt aktuelt Braun-produkt, som må dokumenteres med originalkvittering for betalingen. 9. Refusjonen kan ta inntil 60 dager. 10. Det refunderte beløpet omfatter ikke fraktkostnader til å returnere det aktuelle Braun-
produktet (aktuelle Braun-produkter står oppført i punkt 12) 11. Det gis kun én refusjon per husholdning. 12. Tilbudet er begrenset til Braun Silk-expert IPL eller Braun Silk-expert Pro IPL. 13. Dette påvirker ikke dine 
lovfestede rettigheter. Selskap: Procter & Gamble Norge AS, Nydalsveien 28, 0484 Oslo, Norge. (Søknader skal ikke sendes til denne adressen.)

Kjøpt produkt/modell:                                                                                                       Kjøpspris: 

Kjøpt hos:                                                                                                                          Kjøpsdato:

Hvorfor returnerer du dette produktet?

Navn:                                                                                      E-post: 

Adresse:                                                                                                                                     Postnummer:

Kontoopplysninger for refusjon:        Kontonummer*:

https://www.pg.com/privacy/norwegian/privacy_statement.shtml%20

