Braun Gigantti lahjakorttikampanja
Osallistuminen:
Osallistuaksesi kampanjaan, jossa voit saada jopa 50 euron arvoisen Gigantti-lahjakortin, osta Braunihokarvanpoistotuote kampanjaan osallistuvalta jälleenmyyjältä (katso sovellettavaa
vähimmäisarvoa koskevat tiedot alta) . Seuraamalla linkkiä https://se.braun.com/giftcardpromotion
voit antaa tietosi ja ladata kuvan ostokuitista. Ostokuitista otetun kuvan on sisällettävä seuraavat
tiedot luettavasti:
a) Jälleenmyyjä, jolta tuote ostettiin.
b) Ostetun Braun-tuotteen nimi
c) Ostetun Braun-tuotteen arvo
d) Kuitin päivämäärä ja aika (oston täytyy tapahtua aikaisintaan 1. marraskuuta 2018 klo
00.01 ja viimeistään 31. joulukuuta 2018 klo 23.59 .
e) Laskun numero/ostokuitin numero.
Katso sovellettavaa vähimmäisarvoa koskevat tiedot alta:
Ostetun Braun-tuotteen arvo
149–248 euroa
249 euroa tai enemmän

=
=

Saamasi lahjakortin arvo
Saat 25 euron arvoisen lahjakortin
Saat 50 euron arvoisen lahjakortin

Kampanjaan osallistuvat jälleenmyyjät:
- Elgiganten, Elkjøp, Gigantti ja Lefdal (myymälät ja verkkokauppa)
Kun olet lähettänyt tietosi, saat sähköpostiisi vahvistuksen osallistumisestasi. Järjestäjän
yhteistyökumppani tarkistaa ostokuitit ja lähettää lahjakortit 28 arkipäivän sisällä
osallistumisilmoituksesi saapumisesta.

Ehdot:
1. Kampanjaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet, Suomessa asuvat henkilöt,
poikkeuksena Procter & Gamblen ja sen tytäryhtiöiden tai edustajien työntekijät, näiden
työntekijöiden perheenjäsenet sekä muut kampanjan kanssa tekemisissä olevat henkilöt.
2. Saat kampanjan puitteissa yhden enintään 50 euron arvoisen Gigantti-lahjakortin, kun ostat
Braun-ihokarvanpoistolaitteen (sovellettavaan vähimmäisarvoon) kampanjaan osallistuvalta
jälleenmyyjältä aikaisintaan 1. marraskuuta 2018 klo 00.01 ja viimeistään 31. joulukuuta 2018
klo 23.59.
3. Kampanja on voimassa 1.11.2018 klo 00.01 ja 31.12.2018 klo 23.59 välisenä aikana ja ostokset
on tehtävä aikaisintaan 1.11.2018 klo 00.01 ja viimeistään 31.12.2018 klo 23.59.
Ilmoittautumisen on tapahduttava viimeistään 31.01.2019 klo 23.59. Tämän jälkeen
vastaanotettuja ilmoittautumisia ei hyväksytä.
4. Gigantti-lahjakortti pyritään toimittamaan 28 arkipäivän sisällä osallistumisilmoituksesi
saapumisesta. Lahjakortin toimittamisen ehtona on, että osallistuja täyttää kaikki näissä
ehdoissa määritellyt vaatimukset ja on lähettänyt BRAUN paikkansapitävät tiedot. Jos
lahjakortteja ei voida toimittaa P&G:stä riippumattomista syistä, oikeudet lahjakorttiin
menetetään.

5. Jokainen osallistuja saa yhden myymälässä käytettävän Gigantti-lahjakortin. Lahjakorttia ei voi
lunastaa sähköisesti eikä sitä voi käyttää verkkomyymälässä. Lahjakorttia ei saa myydä
eteenpäin eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Lahjakorttia ei voi vaihtaa eikä sitä hyvitetä millään
tavalla.
6. Lahjakortin arvo on sidoksissa ostetun Braun-tuotteen arvoon. Tarjottujen lahjakorttien arvot
ovat 25 euroa tai 50 euroa ja ostettavan Braun-ihokarvanpoistolaitteen vähimmäisarvon on
oltava 149 euroa yhtä laitetta kohden.
7. Tarjous on rajoitettu yhteen lahjakorttiin tuotetta ja taloutta kohden.
8. Kampanjaan osallistuvat seuraavat jälleenmyyjät: Elgiganten, Elkjøp, Gigantti ja Lefdal (myymälät
ja verkkokauppa)
9. Lahjakortti on lunastettava viimeistään 24.9.2021 klo: 23:59. Lahjakortin käyttämätön tai jäljellä
oleva summa vanhenee, eikä sitä voi lunastaa enää tämän päivämäärän jälkeen.
10. Jos kilpailun järjestäjä itsestään riippumattomista syistä ei pysty toimittamaan mainittua
lahjakorttia, järjestäjä varaa itselleen oikeuden myöntää arvoltaan yhtä suuren tai suuremman
lahjakortin. Lahjakortti on määritelty, eikä sitä voi siirtää, myydä tai vaihtaa. Lahjakorttia ei voi
vaihtaa rahaksi.
11. Osanottaja vastaa yksin lahjakorttiin ja kampanjaan osallistumiseen liittyvien verojen
maksamisesta.
12. Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan kampanjamateriaalissa
esitettyjä sääntöjä ja muita vaatimuksia.
13. Henkilötietojasi käytetään ainoastaan tämän kampanjan hallinnointiin. Lisätietoja yksityisyyden
suojastamme osoitteesta: http://www.pg.com/privacy/finnish/privacy_notice.shtml
JÄRJESTÄJÄ:

Procter & Gamble Finland Oy, Lars Sonckin Kaari 10, 2600 Espoo, FINLAND.

