
Hvis du ikke synes, at dit produkt fra Braun har leveret suveræne resultater, kan du få dine penge tilbage ved 

at sende denne formular, dit købsbevis/kvittering og dit produkt til adressen, der står på næste side* 

 

*Se betingelser og vilkår på næste side

Series 7 Series 9Series 8Silk-épil 7 Silk-épil 9 Premium Styling

60 dages
garanti for at du kan få pengene tilbage*

Send denne formular tilbage med dit produkt og kvittering for køb til:  
CJ Hvidevareservice, Thorndahlsvej 11 - 9200 Aalborg SV. Danmark - Tlf: 98 18 21 00

Produkt/model købt:                                                                                          Købspris:

Købt fra:                                                                                                             Dato for køb:

Hvorfor returnerer du dette produkt?

Navn:                                                                             E-mailadresse:     

Adresse:                                                                                                                                     Postnummer:

Oplysninger om bankkonto til refundering:        Kontonummer*:

Procter & Gamble Danmark ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger og behandler de personoplysninger, du deler, i overensstemmelse med vores politik om databeskyttelse med det formål at tilbyde dig den 
anmodede tjeneste. Til disse formål må P&G dele dine personoplysninger, og overføre dem uden for EU, med andre P&G-enheder og tredjeparter, som handler på vegne af selskabet i udøvelsen af forretningsaktiviteter 
- men dine oplysninger vil altid være tilstrækkeligt beskyttede og sikre. Du har i henhold til databeskyttelsen mulighed for at få adgang til, korrigere, slette, overføre til anden udbyder, modsætte dig eller begrænse 
vores behandling af de personoplysninger, P&G har om dig, og tilbagetrække dit samtykke. Du har også ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden. Du kan se den komplette udgave af vores politik om 
databeskyttelse, herunder den periode, vi må beholde dine oplysninger i og hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelse online, på https://www.pg.com/privacy/danish/privacy_statement.shtml

Betingelser og vilkår:
*Refundering sker direkte til den oplyste bankkonto. 1. Ansøgeren har ansvaret for at sikre, at de oplyste bankoplysninger er korrekte, så vi kan gennemføre betalingen. Dette tilbud gælder for alle indbyggere i Danmark 
fra 18 år og opefter. 2. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet fra din brug af Braun Silk-épil 7, Braun Silk-épil 9, Braun premium styling (MGK7XXX, BT7XXX), Braun Series 7, Braun Series 8 eller Braun Series 9 refunderer 
arrangøren den pris, du har betalt for produktet, i overensstemmelse med disse betingelser og vilkår. Produktet skal være købt i Danmark, og værdien skal være angivet i DKK. 3. Købsperioden for refunderinger løber fra 
1. juli 2020 til 31. december 2020. Ansøgninger om refunderinger skal fremsendes inden for 60 kalenderdage fra købsdatoen. 4. Ansøgning om refundering skal ske på https://se.braun.com/en/promotions/money-back-
guarantee Alle ansøgere skal oplyse følgende på formularen, der downloades: købt produkt/model, butik, hvor købet er foretaget, dato for køb, købspris, årsag til returnering, navn, e-mail og adresse. 5. Send den udfyldte 
formular med købsbeviset (original kvittering for betaling) og det pågældende produkt fra Braun til følgende adresse: CJ Hvidevareservice, Thorndahlsvej 11 - 9200 Aalborg SV. Danmark - Tlf: 98 18 21 00. Varelinjen skal 
fremgå af kvitteringen. Hvis ansøgerens kvittering for købet af epilator, multi grooming kit, skægtrimmer eller shaver fra Braun ikke indeholder en varelinje, eller hvis ansøgeren ikke har en kvittering, kan ansøgningen 
ikke behandles. 6. Ansøgninger om refunderinger skal være modtaget senest den 1. marts 2021. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, afvises. 7. Ufuldstændige, fejladresserede eller for sene ansøgninger 
accepteres ikke. Fremsendelsesbevis accepteres ikke som bevis på modtagelse. Der påtages intet ansvar for mistede, beskadigede eller forsinkede formularer og/eller deres indhold. 8. Arrangøren refunderer det betalte 
beløb for maksimalt et omfattet produkt fra Braun som bevist med den originale kvittering for køb direkte via bankoverførsel. 9. Der kan gå 60 dage, før beløbet refunderes. 10. Det refunderede beløb er ikke inklusive porto 
for returnering af det pågældende produkt fra Braun (relevante produkter fra Braun er anført i afsnit 12) 11. Kun én refundering pr. husstand. 12. Tilbuddet gælder kun for Braun Silk-épil 7, Braun Silk-épil 9, Braun premium 
styling (MGK7XXX, BT7XXX), Braun Series 7, Braun Series 8 og Braun Series 9. 13. Dette påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder. Arrangør: Procter & Gamble Danmark ApS, Industrivej 9, 2605 Brøndby, Danmark. 
(Ansøgninger kan ikke sendes til denne adresse.)


