
 

Pengarna 
tillbaka-garanti i upp till 60 dagar*

Om du inte tycker att din produkt från Braun har gett överlägsna resultat kan du få pengarna tillbaka 

genom att skicka detta formulär, ditt inköpsbevis och din produkt till adressen som står på andra sidan* 
*Se villkor och bestämmelser på andra sidan

Returnera detta formulär med din produkt och ditt inköpsbevis till:  
Stockholm:  El & Digital Service AB, Folkungagatan 144, 116 30 Stockholm Tel: 08-84 51 80

Inköpt produkt/modell:                                                                                             Inköpspris: 

Köpt från:                                                                                                                  Inköpsdatum:

Varför returnerar du denna produkt?

Namn:                                                                                      E-postadress: 

Adress:                                                                                                                                          Postnummer:

Bankuppgifter för återbetalning:        Clearingnummer*:                              Kontonummer*: 

Procter & Gamble Sverige AB är registeransvarig för dina personuppgifter och ska behandla personuppgifterna du delar i enlighet med vår integritetspolicy för att tillhandahålla dig med den begärda tjänsten. För dessa 
ändamål kan P&G dela dina personuppgifter och skicka dem utanför Europeiska Unionen till andra P&G-enheter och tredje parter som agerar för deras räkning i samband med sin affärsverksamhet - men din information 
kommer fortfarande att ha ett adekvat dataskydd och skyddsåtgärder. Du kan utöva dina dataskyddsrättigheter för att få tillgång till, korrigera, radera, överföra till en annan leverantör, motsätta dig eller begränsa vår 
behandling av personuppgifter som P&G har om dig samt ta tillbaka ditt medgivande. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du kan läsa P&G:s integritetspolicy i sin helhet, samt läsa om vår 
datalagringsperiod och hitta information om hur du utövar dina datasäkerhetsrättigheter online på https://www.pg.com/privacy/swedish/privacy_statement.shtml

 Villkor och bestämmelser: *Återbetalningen görs direkt till det angivna bankkontot. 1. Sökanden ansvarar för att sina bankuppgifter är korrekta så att vi kan utföra återbetalningen. Detta erbjudande är öppen för alla som är 
bosatta i Sverige och som är över 18 år. 2. Om du inte är nöjd med resultaten från Braun Silk-épil 7, Braun Silk-épil 9, Braun Premium Styling (MGK7XXX, BT7XXX), Braun Series 7, Braun Series 8 eller Braun Series 9 så 
kommer Kampanjföretaget att återbetala priset du har betalat i enlighet med dessa villkor och bestämmelser. Produkten måste ha köpts i Sverige och valutan måste ha varit i svenska kronor (SEK). 3. Inköpsperioden för 
återbetalningar är mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2020. Ansökningar för återbetalningsförfrågningar måste göras inom 60 kalenderdagar från och med inköpsdatumet. 4. Om du vill ansöka om en återbetalning 
går du till https://se.braun.com/en/promotions/money-back-guarantee Alla sökanden måste tillhandahålla följande information i det nedladdningsbara formuläret: inköpt produkt/modell, butik den köpts från, inköpsdatum, 
inköpspris, returneringsskäl, namn, e-postadress och adress. 5. Skicka det ifyllda formuläret tillsammans med ditt inköpsbevis (originalkassakvittot med synligt inköpsdatum) samt produkten från Braun som du vill returnera 
till följande adress: Stockholm: El & Digital Service AB, Folkungagatan 144, 116 30 Stockholm Tel: 08-84 51 80. Namnet på artikeln måste vara synligt på kvittot. Ansökan kommer inte att behandlas om det inte finns ett namn 
på artikeln för en epilator, ett Multigrooming-kit, en skäggtrimmer eller en rakapparat från Braun på den sökandes kassakvitto, eller om den sökande inte har ett kassakvitto. 6. Ansökningar för återbetalningar måste senast 
inkomma den 1 mars 2021. Formulär som tas emot efter detta datum kommer inte att behandlas. 7. Ofullständiga, felaktiga eller sena ansökningar kommer inte att godkännas. Avsändarbevis kommer inte att godkännas som 
mottagarbevis. Vi ansvarar inte för formulär och/eller deras innehåll som försvunnit eller blivit skadade eller försenade. 8. Kampanjföretaget kommer att återbetala det faktiska inköpspriset för maximalt en giltig köpt produkt 
från Braun, i enlighet med originalkassakvittot för ett köp som gjorts via en direkt bankbetalning. 9. Det kan ta upp till 60 dagar innan återbetalningen genomförts. 10. Återbetalningsbeloppet inkluderar inte portoavgifterna för 
returen av den giltiga produkten från Braun (giltiga produkter från Braun anges i klausul 12) 11. Endast en återbetalning per hushåll. 12 Erbjudandet gäller Braun Silk-épil 7, Braun Silk-épil 9, Braun Premium Styling (MGK7XXX, 
BT7XXX), Braun Series 7, Braun Series 8 och Braun Series 9. 13. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Kampanjföretag: Procter & Gamble Sverige AB, Telegrafgatan 4 Solna, 169 72, Sverige. (Skicka inga 
ansökningar till denna adress.)
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