
Braun ürününüzün üstün sonuçlar verdiğini düşünmüyorsanız, para iadesi almak için bu formu, satın alma belgenizi

(fiş veya fatura) ve para iadesi talep ettiğiniz Braun ürününü aşağıda gösterilen adrese gönderebilirsiniz.*

 

Beğenmezseniz paranız iade!*

*Aşağıda katılım koşullarını bulabilirsiniz. 
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Bu formu, satın alma belgenizi ve para iadesi talep ettiğiniz Braun ürününüzü aşağıdaki adrese gönderin:

Alaaddin Reklam Ajansı, Ahi Evran Caddesi, 42 Maslak Ofis 1 Kat:2 Maslak/İstanbul

Satın alınan ürün/model:  

Satın alma yeri:                                                                                                      Satın alma tarihi:

Bu ürünü neden iade ediyorsunuz?

İsim:                                                                                  E-posta: 

Adres:                                                                                                                                          Posta kodu:
Kampanyaya dahil olmak isteyen tüketicilerin kişisel verileri (isim, soyisim, e-posta, adres, posta kodu, banka IBAN bilgisi, telefon numarası), Procter & Gamble tarafından yetkilendirilen Alaaddin Reklam Ajansı tarafından 
sadece iade işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere işlenecektir. İade işleminin tamamlanması üzerine kişisel verileriniz kayıtlardan silinecektir. Haklarınıza ilişkin bilgilendirme ve aydınlatma metnini
https://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml adresinde bulabilirsiniz.

*Katılım Koşulları : 
 1. Kampanyaya, Türkiye’de ikamet eden ve vesayet altında olmayan 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir. Ancak, P&G TÜKETİM MALLARI SAN. A.Ş. çalışanları ile birinci derece akrabaları kampanyaya katılamazlar.
2. Kampanya, Braun Silk-épil 5, Braun Silk-épil 7, Braun Silk-épil 9 (Flex dahil), Braun FaceSpa, Braun Silk-expert Pro IPL, Braun üstün şekillendirme (MGK7xxx, MGK5xxx, BT7xxx, BT5xxx) Braun Series 5, Braun Series 
7, Braun Series 8 veya Braun Series 9  ürünlerinde geçerli olacak ve tüketiciye belirtilen koşulları gerçekleştirmesi durumunda, ürünün satın alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde, iade talep ettiği takdirde ürün tutarı iade 
edilecektir. 3. Tüketiciler, üründen memnun kalmadığı durumda; ürünün kendisini ve fatura ya da fişini saklayarak, Alaaddin Reklam Ajansı’na mesai günlerinde ve 09.30-17.00 saatleri arasında 0212 285 21 90 numaralı 
telefondan ulaşarak iade için başvurabilir ve gerekli belgeleri aşağıda belirtilen adrese ulaştırarak, belirtilen koşulları sağlaması halinde ürün ücreti kadar tutarı iade alabilirler. 4. Tüm başvuru sahiplerinden tr.braun.com/tr-tr/iade 
adresinde yer alan indirilebilir form içerisinde bulunan aşağıdaki bilgileri vermeleri istenecektir: Satın alınan ürün/model, satın alınan mağaza adı, satın alma tarihi, satın alma fiyatı, iade nedeni, isim, e-posta ve adres.
5. Her kişinin sadece bir ürün iade etme hakkı vardır.6. İade kampanyası 01.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olup, ürünün satın alındığı tarihten (fatura tarihinden) itibaren 30 gün içinde iade talep edilebilir.
Bu tarihten sonra gerçekleşen iade talepleri değerlendirilmeyecektir. 7.Satın alma günü ibraz edilen ürün fişinin/faturasının düzenlenme tarihi olarak kabul edilecektir. 8.Kampanya sadece belirtilen tarihlerde fiş/faturalı 
olarak satın alınan ve belirtilen Braun ürünlerinde geçerlidir. 10. Kampanya katılımı için posta ve kargo son ulaşım tarihi 31 Aralık 2020’dir. Bu tarihten sonra ulaşan ürünler kampanya dahilinde olmayacaktır. 11. Para iade 
işleminin gerçekleştirilmesi için, web sitesinde belirtilmiş olan koşulların, belgelerin ve ürünün eksiksiz olması gerekir. 12. Tüketiciler iade yapmak istediklerini ürün ve belgelerini web sitesinden alınan ve doldurulan form ile 
birlikte  Alaaddin Reklam Ajansı, Ahi Evran Caddesi, 42 Maslak Ofis 1 Kat:2 Maslak/İstanbul adresine POSTA ya da KARGO yoluyla gönderici ödemeli şekilde göndereceklerdir. Gönderilen ürünün iade koşullarına uymaması 
halinde ürün tüketiciye alıcı ödemeli olarak iade edilecektir. 13. Para iadesi ürün ve belgeler teslim edildikten en geç 45 gün içinde Braun ürününün faturasında/fişinde yer alan tutar kadar olacak şekilde yapılır. 14. Para iadesi 
yapılabilmesi için tüketicinin belgelerini yollarken mutlaka havale/eft yapılacak isme ait IBAN bilgisi gerekmektedir. 15. Kampanyaya dahil olmak isteyen tüketicilerin bilgileri, Alaaddin Reklam Ajansı tarafından talep edilecek; 
sadece iade işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ve yalnızca gerekli bilgileri almak şartıyla kişisel veriler sınırlı olarak kullanılacaktır. Tüketici Alaaddin Reklam Ajansı tarafından istenen tüm belgeleri göndermek zorundadır. 
Bu belgelerinin herhangi birinin eksikliği halinde P&G para iadesi yapmama hakkını saklı tutar. 16. Postadan ya da kargodan kaynaklanan gecikmelerden P&G ve Alaaddin Reklam Ajansı sorumlu tutulamaz ve bu sebepten 
kaynaklanan gecikmeler kampanya dışında tutulur. 17. Para iadesi yapılan ürünler tüketicilere iade edilmeyecektir. 18. P&G istediği takdirde bu kampanyayı uzatma ya da durdurma ve kampanya şartlarını değiştirme ve 
kampanyayı tek taraflı olarak sonlandırma hakkını saklı tutar. 19. Tüketiciler sadece kampanyayla ilgili olası soruları için mesai günlerinde ve 09.00-17.00 saatleri arasında Alaaddin Reklam Ajansı’na 0212 285 21 90 numaradan 
ulaşabilir ve kampanya ile ilgili bilgi alabilirler. 20. Herhangi bir nedenle iade edilen ürünün Alaaddin Reklam Ajansı’na ulaşmaması durumunda, Alaaddin Reklam Ajansı ve P&G bu durumdan sorumlu tutulamaz. 21. Kazanılan 
hak devredilemez veya mala çevrilemez. Kampanyaya katılanlar bu kampanya şartnamesini okumuş ve tüm hüküm ve sonuçlarını kabul etmiş sayılırlar. 22. İşbu şartname, “Braun Para İade Şartnamesi” olup başka bir yarışma, 
çekiliş, promosyon, ikramiye ya da kampanya için kullanılamaz. Bu kampanya, Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen yarışma, çekiliş, ikramiye ya da kampanyalar kapsamı dışındadır.


