


NAKUPUJTE DÁRKY ZCELA BEZ RIZIKA!  
Děkujeme vám, že jste zvolili prvotřídní kvalitu a výkon značky Braun. Koupili jste výrobek 
prémiové kvality ať již pro sebe, nebo pro své blízké. Výrobky Braun mají perfektní design  
a vysokou kvalitu, která zaručuje dlouholeté používání. Jsme si jisti, že naše výrobky mají tu 
nejvyšší kvalitu, přesto chápeme, že každý má své potřeby a svá očekávání. Pokud dojde k situaci, 
že nejste s výrobkem Braun zakoupeným v období platnosti akce spokojeni, máte možnost jej  
do 60 dní od data nákupu vrátit. Výrobek vraťte v originálním obalu spolu s vyplněným 
formulářem na adresu uvedenou níže a my vám vrátíme cenu, za kterou jste výrobek zakoupili. 
Cena nesmí být v rozporu s podmínkami této akce.  
 
Organizátor akce: ritual communication s.r.o., Palackého 75/III, 290 01 Poděbrady, Česká 
republika, tel.: + 420 221 804 335, e-mail: spotrebitel.im@pg.com (dále též jen „ritual“).  
 
1. Do této propagační akce 60 dní záruka vrácení peněz jsou zařazeny tyto výrobky Braun (pánské 
holicí strojky Series 9, Series 8, Series 7, Series 6 a Series 5; pánské zastřihovače vousů BT Series 
7; pánské multifunkční zastřihovače MGK Series 7; epilátory Silk-épil 9 Flex, Silk-épil 9, Silk-épil 7 
a Silk-épil 5; dámské obličejové epilátory s čisticím kartáčkem FaceSpa Pro a výrobky na trvalé 
snížení růstu chloupků Silk-expert IPL – kategorie výrobku je vždy uvedena na obalu) 
distribuované pořadatelem na území České republiky a zakoupené od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.  
 
2. Vrácené zboží musí být kompletní a nepoškozené, zabalené v původním obalu a musí být 
přiložen originální doklad o koupi s vyznačeným datem nákupu (kopie nelze uznat). V případě, že 
by z jakéhokoliv důvodu nebylo vrácení výrobku akceptováno, bude výrobek spolu s pokladním 
dokladem vrácen na vaši adresu.  
 
3. Výrobky zařazené do této akce je možné vrátit do 60 dní od data nákupu. Rozhodující je datum 
podání vaší zásilky potvrzené poštou na poštovní průvodce.  
 
4. Požadavek na vrácení peněz musí být uplatněn prostřednictvím formuláře na stránkách 
https://www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-guarantee, a vyplněný formulář zaslán 
společně s výrobkem na adresu spol. ritual communications s.r.o. Požadavek na vrácení peněz 
bude zpracován nejpozději do 28 dnů od data přijetí výrobku, a to poukázáním na bankovní účet 
udaný spotřebitelem.  
 
5. Propagační akce se týká pouze zákazníků v maloobchodě, nemohou ji využívat obchodní 
partneři, kteří výrobek zakoupí za účelem dalšího prodeje.  
 
6. Výše vrácených finančních prostředků za výrobek nepřesáhne průměrnou výši maloobchodní 
ceny za výrobek ve třech největších maloobchodních řetězcích v ČR, ve kterých je výrobek  
v prodeji. Vrácením peněz se rozumí odkup výrobku společností ORBICO s.r.o., IČ: 058 99 664, 
sídlem Vinohradská 1597/74, 130 00 Praha 3 (dále též jen „Orbico“) od spotřebitele a zaplacením 
kupní ceny za shodnou cenu, za kterou výrobek koupil v ČR, vždy za podmínek uvedených v těchto 
pravidlech. Vlastnické právo k výrobku nabývá Orbico uhrazením kupní ceny za výrobek.  
Na vrácení peněz není právní nárok, Orbico je oprávněno vrácení peněz (odkup výrobku)  

https://www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-guarantee


od spotřebitele odmítnout a produkt zaslat zpět spotřebiteli. Podmínky akce či její trvání lze  
ze strany Orbica měnit.  
 
7. Společnosti ORBICO s.r.o. a ritual communication s.r.o., neodpovídají za poštou ztracené nebo 
opožděně doručené balíky, za nekompletní či nečitelné zásilky. Potvrzení o odeslání výrobku 
poštou není považováno za jeho doručení společnosti ritual communication. Z tohoto důvodu 
doporučujeme spotřebitelům zásilku na poště pojistit proti ztrátě.  
 
8. Převodem na Český bankovní účet bude poukázána částka, která je uvedená na dokladu  
o koupi.  
 
9. Předpokladem pro vrácení peněz je dodržení podmínek uvedených v podmínkách této akce  
a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů společnosti Orbico a ritual.  
 
10. Podmínky propagační akce se nijak nedotýkají zákonných práv zákazníka.  
 
11. Pořadatelem propagační akce je společnost ORBICO s.r.o., IČ:058 99 664, Vinohradská 
1597/174, 130 00, Praha 3, Česká republika.  
 
12.Úplné znění oficiálních pravidel propagační akce je k dispozici u pořadatele nebo  
na internetové stránce https://www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-guarantee.  
 
13. Účastí na této propagační akci a poskytnutím výše uvedených údajů (jméno, příjmení, datum 
narození, telefonní číslo a adresa) dává účastník akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávaly společnosti Orbico a ritual tyto 
osobní údaje:  
- jméno a příjmení  
- adresa, telefonní číslo účastníka  
- datum narození účastníka 
- zakoupený a vrácený typ výrobku, místo zakoupení  
- číslo bankovního účtu 
 
Účelem je zprocesování akce Moneyback a umožnění vrácení peněz, odkoupení výrobku,  
a informování zákazníka o dalších nabídkách a výrobcích společnosti Orbico v budoucnu. Orbico 
a ritual mohou zpracovávat a použít vaše osobní údaje pro účely této akce a pro poskytování 
dalších nabídek a informací o svých výrobcích, reklamních nabídkách včetně zasílání vzorků  
po dobu 4 let.  
 
14. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to formou zaslání 
emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Orbico či ritual, kterým jsou buď sídlo 
společnosti, nebo email spotrebitel.im@pg.com / privacy.orbicocz@orbico.com.  
 

https://www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-guarantee


15. Účastník má dále tato práva ve vztahu ke svým osobním údajům a společnostem Orbico  
a ritual:  

• vzít shora udělený souhlas kdykoliv zpět,  
• požadovat po Orbico a ritual informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat kopii těchto 

údajů,  

• žádat po Orbico a ritual výmaz svých osobních údajů  

• vyžádat si u Orbico i ritual aktualizaci nebo úpravu, případně žádat omezení zpracování,  
• na přenositelnost osobních údajů 

• respektive podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních, nebo se obrátit na soud  
 


