Actievoorwaarden ‘Niet Tevreden, Geld Terug’ Nederland
Let op! Deelnemen aan deze actie kan alleen bij aankoop van een deelnemend product, gedurende de actieperiode.
• De actie is geldig voor aankopen gedaan in de periode vanaf 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023, in Nederland;
• Het apparaat moet binnen 114 dagen na aankoopdatum bij Braun zijn ontvangen, poststempel dient als bewijs
(100 dagen + 2 weken verzendtijd);
• Eén inzending per huishouden, per adres, per IBAN / BIC bankrekeningnummer;
• De NTGT actie is alleen geldig bij aankoop van één van de volgende Braun apparaten:
Mannelijk ontharen
Series 5 - Alle modellen
Series 6 - Alle modellen
Series 7 - Alle modellen
Series 8 - Alle modellen
Series 9 - Alle modellen
Silk-expert (Pro) IPL - Alle modellen
Beard Trimmers – Alleen de modellen uit de 7 series (bv. BT7320)
Multi Grooming Kits - Alleen de modellen uit de 7 series (bv. MGK7320)
Vrouwelijk ontharen
Silk·épil 5 - Alle modellen
Silk·épil 7 - Alle modellen
Silk·épil 9 - Alle modellen
Silk-expert (Pro) IPL - Alle modellen
• De actie is niet geldig in combinatie met andere Braun (kortings)acties;
• Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een rekeningnummer in Nederland;
• Om in aanmerking te komen voor de NTGT actie, dient u onderstaande op te sturen (zie onderstaande adressen):
1. Het originele aankoopbewijs;
2. Het complete apparaat + accessoires en opzetstukken (excl. vloeistoffen) in originele, onbeschadigde verpakking
incl. de barcode;
3. Het compleet ingevulde actieformulier.
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• Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen;
• Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet in behandeling genomen;
• U ontvangt binnen 8 weken het aankoopbedrag, zoals vermeld op de aankoopbon terug op uw rekening;
• Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden of de terugbetaling van deze actie kunt u bellen van maandag
t/m vrijdag van 08u30 tot 13u00 met het gratis nummer 00800 - 44 66 77 88 of een mail sturen naar: braun@highco.be;
• Door het deelnameformulier in te zenden, gaat u akkoord met de actievoorwaarden.
Procter & Gamble Nederland B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken
in lijn met haar privacybeleid en met het doel om u de service te kunnen verstrekken die u heeft aangevraagd en om, met uw toestemming, emails,
aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot Braun en andere vertrouwde P&G merken naar u toe te sturen. Voor deze doeleinden kan P&G uw
persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw
persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U
kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de
persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te
nemen met Procter & Gamble Nederland B.V., T.a.v Consumentenservice, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. U hebt ook het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief de bewaringstermijnen en informatie over hoe u uw rechten in
verband met gegevensbescherming kan uitoefenen, online https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml

