
 

Palauta tämä lomake yhdessä ostamasi tuotteen ja ostokuitin kanssa osoitteeseen:  
AIDE Europe Oy, Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki, Suomi. Puh. 010 321 5089

60 päivän rahat takaisin -takuu*

Jos olet sitä mieltä, että et ole saanut erinomaista lopputulosta Braun-tuotteellasi, voit saada rahasi takaisin 

lähettämällä tämän lomakkeen, ostotodistuksen ja ostamasi tuotteen kääntöpuolella olevaan osoitteeseen. 
* Katso ehdot kääntöpuolelta

Ostettu tuote/malli:                                                                                         Ostohinta: 

Ostopaikka:                                                                                                     Ostopäivä:

Miksi palautat tuotteen?

Nimi:                                                                            Sähköpostiosoite: 

Postiosoite:                                                                                                                                 Postinumero:

Pankkitilitiedot maksun palautusta varten:    Pankki:                                                            Tilinumero*:

Procter & Gamble valvoo henkilötietojasi ja käsittelee jakamiasi henkilötietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti tarjotakseen sinulle pyytämäsi palvelun. Näitä tarkoituksia varten P&G voi jakaa henkilötietojasi ja siirtää 
ne Euroopan Unionin ulkopuolelle muihin P&G:n yksiköihin ja kolmansille osapuolille, jotka harjoittavat sen puolesta liiketoimintaa – tietosuoja ja suojatoimet ovat kuitenkin edelleen riittäviä. Tietosuojan mukaisesti 
sinulla on oikeus tarkastella, korjata, poistaa, siirtää toiselle palveluntarjoajalle, vastustaa tai rajoittaa P&G:n hallussa olevien henkilötietojesi käsittelyä ja peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus tehdä 
valitus tietosuojaviranomaiselle. Koko tietosuojakäytäntö, mukaan lukien tietojen säilytysaika ja tiedot tietosuojaoikeuksien käytöstä, on osoitteessa https://www.pg.com/privacy/finnish/privacy_statement.shtml

Ehdot: 
*Hyvitys suoritetaan suoraan annetulle tilille. 1. Hyvityksen hakija on vastuussa oikeiden tilitietojen antamisesta, jotta voimme palauttaa hyvityksen. Tarjous on avoinna kaikille 18 vuotta täyttäneille, Suomessa asuville 
henkilöille. 2. Jos et ole tyytyväinen Braun Silk-épil 7 -, Braun Silk-épil 9 -, Braun premium styling - (MGK7XXX, BT7XXX), Braun Series 7 -, Braun Series 8 - tai Braun Series 9 -laitteella saamaasi tulokseen, Järjestäjä 
hyvittää sinulle tuotteesta maksetun hinnan näiden ehtojen mukaisesti. Tuote on ostettava Suomesta ja sen arvon tulee olla ilmoitettu euroissa. 3. Jotta hyvitys voidaan tehdä, oston on tapahduttava 1. heinäkuuta 
2020 – 31. joulukuuta 2020. Hyvitystä on haettava 60 kalenteripäivän sisällä ostopäivästä. 4. Hyvityshakemuksen teet osoitteessa https://se.braun.com/en/promotions/money-back-guarantee Hakijoiden on toimitettava 
ladattavalla lomakkeella seuraavat tiedot: ostettu tuote/malli, ostopaikka, ostopäivä, ostohinta, syy palautukselle, nimi, sähköposti ja osoite. 5. Lähetä täytetty lomake, ostotodistus (alkuperäinen päivitetty kuitti) ja 
kampanjaan sisältyvä Braun-tuote osoitteeseen: AIDE Europe Oy, Haukilahdenkatu 4, 00550 Helsinki, Suomi. Puh. 010 321 5089. Kuitista on käytävä ilmi mitä on ostettu. Jos Braun epilaattoria, partatrimmeriä, multi 
grooming kit -settiä tai parranajokonetta ei ole eritelty hakijan kuitissa, tai jos hakijalla ei ole kuittia, hakemusta ei käsitellä. 6. Palautushakemusten on oltava perillä viimeistään 1. maaliskuuta 2021. Tämän jälkeen 
vastaanotetut lomakkeet hylätään. 7. Epätäydellisiä, vääriä tai myöhään jätettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Näyttöä lähettämisestä ei hyväksytä todisteena toimituksesta. Kadonneista, vaurioituneista tai myöhästyneistä 
lomakkeista ja/ tai niiden sisällöstä ei voida ottaa vastuuta. 8. Järjestäjä hyvittää suoralla pankkisiirrolla enintään yhden Braun-kampanjatuotteen ostohinnan alkuperäistä kuittia vastaan. 9. Hyvitys suoritetaan 60 päivän 
sisällä. 10. Hyvityssumma ei sisällä kampanjaan sisältyvän Braun-tuotteen postituskuluja (kampanjaan sisältyvät Braun-tuotteet on lueteltu kohdassa 12) 11. Vain yksi hyvitys taloutta kohden. 12. Tarjous koskee Braun 
Silk-épil 7 -, Braun Silk-épil 9 -, Braun premium styling - (MGK7XXX, BT7XXX), Braun Series 7 -, Braun Series 8 - ja Braun Series 9 -laitteita. 13. Nämä ehdot eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Järjestäjä: Procter & 
Gamble Finland Oy, Lars Sonckin Kaari 10, 02600 Espoo, Finland. (Älä lähetä hakemuksia tähän osoitteeseen.)
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