Braun Elgiganten – gavekortskampagne
Sådan deltager du:
Du deltager i kampagnen, hvor du kan få et gavekort til Elgiganten til en værdi på op til 500 kr. ved at
købe et hårfjernelsesprodukt fra Braun fra en forhandler, der deltager i kampagnen (du skal købe for
et minimumsbeløb – se mere nedenfor). Gå til følgende link https://se.braun.com/giftcardpromotion
for at indtaste dine oplysninger og uploade et billede af din købskvittering. Billedet af kvitteringen
skal vise følgende for at være godkendt:
a) Navn på den forhandler, hvor produktet er købt.
b) Navn på det købte produkt fra Braun
c) Værdi af det købte produkt fra Braun
d) Tid og dato på kvitteringen (købsperioden skal ligge inden for datointervallet fra kl.
00:01 den 1. november 2018 til og med kl. 23:59 den 31. december 2018).
e) Fakturanummer/kvittering for køb.
Du skal købe for et minimumsbeløb – se flere oplysninger nedenfor:
Værdi af det købte produkt fra Braun
Fra 1.490 til 2.489 kr.
2.490 kr. og derover

=
=

Værdi af det gavekort, du modtager
Gavekort på 250 kr.
Gavekort på 500 kr.

Deltagende forhandlere:
- Elgiganten, Elkjøp, Gigantti og Lefdal (i butik og online)
Når du har indsendt oplysningerne, modtager du en e-mail med en bekræftelse på modtagelse af
dem. Arrangørens partneragentur validerer købskvitteringer for produkter og sender gavekort inden
for 28 hverdage fra modtagelse af din indsendelse.

Vilkår og betingelser:
1. Kampagnen er åben for alle, der er bosiddende i Danmark og over 18 år, bortset fra ansatte hos
Procter & Gamble og virksomhedens datterselskaber eller repræsentanter, familierne til
sådanne ansatte og enhver anden, der har forbindelse til denne kampagne.
2. Kampagnen tilbyder et gavekort til Elgiganten til en værdi op til 500 kr. ved køb af et
hårfjernelsesprodukt fra Braun (du skal købe for et minimumsbeløb) fra en deltagende
forhandler i perioden mellem kl. 00:01 den 1. november 2018 til og med kl. 23:59 den 31.
december 2018.
3. Kampagnen løber fra kl. 00:01 den 01.11.2018 til og med kl. 23:59 den 31.12.2018, og køb skal
foretages mellem kl. 00:01 den 01.11.2018 og til og med kl. 23:59 den 31.12.2018. Krav på
kampagnegaven skal indsendes senest kl. 23:59 den 31.01.2019. Krav, der modtages efter dette
tidspunkt, accepteres ikke.
4. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 28 hverdage fra din indsendelse, før du får leveret dit
gavekort til Elgiganten. Den faktiske levering af gavekortet er betinget af, at brugeren overholder
de betingelser, der er beskrevet i disse juridiske vilkår og nøjagtigheden af de data, som
deltagerne har oplyst til BRAUN. I tilfælde af at gavekortet ikke kan leveres af årsager, der ikke
kan tilskrives P&G, går det tabt.

5. Alle kvalificerede deltagere modtager et gavekort til Elgiganten, som kan indløses i butikken.
Gavekortet kan ikke indløses online eller bruges til onlinekøb. Gavekortet må ikke videresælges
og kan ikke udveksles med kontanter. Der gives ikke penge tilbage eller refunderinger.
6. Værdien af det tilbudte gavekort afhænger af værdien af det købte produkt fra Braun. Værdien
for de tilbudte gavekort er hhv. 250 kr. eller 500 kr., og der gælder krav om køb for minimum
1.490 kr. for maks. et hårfjernelsesprodukt fra Braun.
7. Denne kampagne er begrænset til et gavekort pr. produkt pr. husstand.
8. Deltagende forhandlere er Elgiganten, Elkjøp, Gigantti og Lefdal (i butik og online)
9. Gavekort skal indløses senest kl. 23:59 den 24.09.2021. Eventuelle ubrugte gavekort eller
resterende kredit på et gavekort udløber og kan ikke indløses efter denne dato.
10. Arrangøren forbeholder sig retten til at udskifte gaven med en af tilsvarende eller større værdi,
hvis den skulle vise sig ikke at være tilgængelig af årsager, som ligger uden for arrangørens
kontrol. Gaven er som angivet og kan ikke overdrages, sælges eller omveksles. Gaven kan ikke
udbetales kontant.
11. Det er alene vinderens ansvar at betale eventuelle skatter i forbindelse med gaven og denne
kampagne.
12. Ved deres deltagelse i denne kampagne samtykker deltagerne i at overholde reglerne og ethvert
andet krav, der er angivet i kampagnematerialet.
13. Dine personoplysninger vil kun blive anvendt til administrative formål i forbindelse med denne
kampagne og ikke til andre formål Du kan finde mere information om vores beskyttelse af
personoplysninger på: http://www.pg.com/privacy/danish/privacy_notice.shtml
ARRANGØR:

Procter & Gamble Danmark ApS, Industrivej 9, 2605 Brøndby, Danmark.

