Braun Elgiganten presentkortskampanj
Så deltar du:
Köp en Braun hårborttagningsprodukt från en återförsäljare som är med i kampanjen och få ett
presentkort från Elgiganten till ett värde av upp till 500 kr. (Produkten måste ha ett visst
minimibelopp – all information listas nedan.) Gå till följande länk
https://se.braun.com/giftcardpromotion och ange dina uppgifter och ladda upp en bild på ditt
inköpskvitto. På fotot av kvittot måste det tydligt gå att se följande uppgifter:
a) Namn på återförsäljare där köpet gjordes.
b) Namn på inköpt Braun-produkt.
c) Pris på inköpt Braun-produkt.
d) Tid och datum för köpet (köpet måste ha gjorts mellan klockan 00.01 den 1 november
2018 och klockan 23.59 den 31 december 2018).
e) Kvittonummer.
Produkten måste kosta ett visst minimibelopp – mer information visas nedan:
Pris på inköpt Braun-produkt
1 490–2 489 kr
2 490 kr eller mer

=
=

Värdet på det presentkort du får
Presentkort på 250 kr
Presentkort på 500 kr

Återförsäljare som deltar:
- Elgiganten, Elkjøp, Gigantti och Lefdal (butik och online)
Efter att du har skickat in dina uppgifter kommer du att få ett bekräftelsemejl på att du deltar.
Kampanjföretagets partnerombud kommer att bekräfta kvittona för produkterna och skicka ut
presentkorten inom 28 arbetsdagar från det att vi har fått dina uppgifter.

Villkor och bestämmelser
1. Denna kampanj är öppen för alla som är bosatta i Sverige och som är över 18 år, med undantag
av anställda på Procter & Gamble och dess dotterbolag eller ombud, familj till sådana anställda
och andra personer som har koppling till den här kampanjen.
2. Kampanjen består av att du som kund får ett presentkort från Elgiganten värt upp till 500 kr när
du köper en Braun hårborttagningsprodukt (till ett visst minimibelopp) från någon av de
återförsäljare som deltar i kampanjen mellan klockan 00.01 den 1 november 2018 och klockan
23.59 den 31 december 2018.
3. Kampanjen löper från klockan 00.01 den 1 november 2018 till klockan 23.59 den 31 december
2018, köp måste ha gjorts mellan klockan 00.01 den 1 november 2018 och klockan 23.59 den
31 december 2018. Anspråk måste göras allra senast klockan 23.59 den 31 januari 2019.
Anspråk som görs efter detta datum kommer inte att accepteras.
4. Det kan ta upp till 28 arbetsdagar från det att du skickar in kvittot och dina uppgifter tills det att
du får ditt presentkort från Elgiganten. För att få sitt presentkort måste deltagaren uppfylla de
juridiska villkoren samt ha lämnat korrekta uppgifter till BRAUN. Om presentkortet inte kan
levereras av skäl som inte kan hänföras till P&G, förloras presentkortet.

5. Godkända deltagare får ett presentkort från Elgiganten att nyttja i butiken. Presentkorten kan
inte lösas in online eller användas för att göra inköp online. Presentkortet får inte säljas vidare
och kan inte bytas in mot kontanter. Det lämnas ingen växel eller återbetalning.
6. Värdet på presentkortet beror på värdet på den inköpta Braun-produkten. Värdet på
presentkorten är 250 kr eller 500 kr, och en Braun hårborttagningsprodukt måste ha kostat
minst 1 490 kr.
7. Kampanjen begränsas till ett presentkort per produkt och hushåll.
8. Återförsäljare som deltar är Elgiganten, Elkjøp, Gigantti och Lefdal (butik och online)
9. Presentkortet måste användas senast klockan 23.59 den 24 september 2021. Oanvända
presentkort eller restbelopp går då ut och kan efter detta datum inte längre nyttjas.
10. Kampanjföretaget förbehåller sig rätten att ersätta presentkortet med något likvärdigt av
motsvarande eller högre värde, i det fall presentkortet ej skulle vara tillgängligt. Presentkortet är
det som anges här och det kan inte överföras, säljas eller bytas ut. Det finns inget
kontantalternativ.
11. Deltagaren är ensam ansvarig för betalning av eventuella tillämpbara skatter som åläggs i
samband med presentkortet och den här tävlingen.
12. Genom att delta i denna kampanj samtycker deltagarna till att vara bundna av de regler och
andra krav som anges i detta kampanjmaterial.
13. Dina personuppgifter kommer endast att användas inom ramen för administration av denna
kampanj och inget annat. För mer information om vår sekretesspolicy, gå till:
http://www.pg.com/privacy/swedish/privacy_notice.shtml
KAMPANJFÖRETAG:

Procter & Gamble Sverige AB, Hangövägen 20, 115 41 Stockholm, Sverige.

