Braun Elkjøp gavekortkampanje
Slik deltar du:
For å få et gavekort hos Elkjøp til en verdi av 500 koner må du kjøpe et av Brauns
hårfjerningsprodukter fra en av forhandlerne som deltar i kampanjen (minimumsverdi gjelder – se
flere opplysninger nedenfor). Gå til følgende lenke https://se.braun.com/giftcardpromotion , skriv
inn dine opplysninger og last opp et bilde av kjøpskvitteringen din. På bildet av kvitteringen må
følgende opplysninger vises tydelig:
a) Navn på forhandler der produktet ble kjøpt.
b) Navnet på det kjøpte Braun-produktet.
c) Prisen på det kjøpte Braun-produktet.
d) Tidspunkt og dato på kvitteringen (kjøpet må være foretatt i perioden mellom 1.
november 2018 kl. 00.01 og 31. desember 2018 kl. 23.59).
e) Fakturanummer/kvittering på kjøp.
En minstepris gjelder – se flere opplysninger nedenfor:
Prisen på det kjøpte Braun-produktet
Mellom 1490–2489 kroner
2490 kroner og mer

=
=

Verdi på gavekortet du vil få
Motta et gavekort på kr 250
Motta et gavekort på kr 500

Forhandlere som deltar:
- Elgiganten, Elkjøp, Gigantti og Lefdal (i butikk og nettbutikk)
Etter at du har angitt dine opplysninger, vil du motta en e-post som bekreftelse på at du er påmeldt.
Arrangørens samarbeidspartner vil godkjenne kvitteringer og sende gavekortene innen 28
virkedager etter mottak.

Vilkår og betingelser:
1. Denne kampanjen er åpen for alle innbyggere i Norge som er over 18 år, med unntak av ansatte
hos Procter & Gamble og deres datterselskaper og representanter samt de ansattes familier eller
andre personer som har tilknytning til denne kampanjen.
2. Kampanjen tilbyr et gavekort hos Elkjøp til en verdi av opptil 500 kroner ved kjøp av et
hårfjerningsprodukt fra Braun (minstepris gjelder) hos en forhandler som deltar i kampanjen i
perioden 1. november 2018 kl. 00.01 til 31. desember 2018 kl. 23.59.
3. Kampanjen varer fra 1.11. 2018 kl. 00.01 til 31.12. 2018 kl. 23.59, og kjøp må være foretatt
mellom 1.11. 2018 kl. 00.01 og 31.12. 2018 kl. 23.59. Krav må være innsendt innen 31.1 2019 kl.
23.59. Krav som sendes inn etter denne datoen blir ikke akseptert.
4. Leveringen av ditt gavekort hos Elkjøp kan ta opptil 28 virkedager fra datoen for innsending.
Effektiv levering av premien er avhengig av at brukeren oppfyller betingelsene som er spesifisert
i disse juridiske vilkårene og av nøyaktigheten til opplysningene som deltagerne har sendt inn til
BRAUN. I tilfelle at noen av premiene ikke kan leveres av årsaker som ikke kan tilskrives P&G, vil
premien være tapt.

5. Hver deltaker vil motta et gavekort hos Elkjøp som skal innløses i butikken. Gavekortet kan ikke
innløses på nettet eller brukes til kjøp på nettet. Gavekortet må ikke selges og kan ikke byttes
mot kontanter. Det vil ikke bli tilbudt bytte eller refusjon.
6. Verdien av gavekortet som tilbys er avhengig av prisen på det kjøpte Braun-produktet.
Gavekortene som tilbys har en verdi på kr 250 eller kr 500 og det er en minimum kjøpspris på kr
1490 for maks ett hårfjerningsprodukt fra Braun.
7. Denne kampanjen er begrenset til ett gavekort pr. produkt pr. husstand.
8. Forhandler som deltar er Elkjøp (i butikk og nettbutikk)
9. Gavekortet må innløses senest 24.9 2021 kl. 23.59. Eventuell ubrukt eller resterende beløp på
gavekortet utløper og kan ikke lenger innløses etter denne datoen.
10. Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut gevinsten med en gevinst av samme eller større
verdi dersom det oppstår leveringsproblemer grunnet omstendigheter som er utenfor
Arrangørens kontroll. Gevinsten er som angitt og kan ikke overføres, selges eller byttes. Det gis
ikke noe kontantalternativ.
11. Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuelle skatter og avgifter i forbindelse med premien
og denne konkurransen.
12. Ved å delta i denne kampanjen, samtykker deltakerne i å være bundet av kampanjens regler og
til enhver betingelse som er fremlagt i kampanjematerialet.
13. Dine personopplysninger brukes kun for å administrere kampanjen og ingen andre formål. Du
finner flere opplysninger om vår personvernerklæring på:
http://www.pg.com/privacy/norwegian/privacy_notice.shtml
ARRANGØR:

Procter & Gamble Norge AS, Nydalsveien 28, 0484 Oslo.

