tot
maximaal

€ 50

terugbetaald*

op Braun
Series 3, 5, 7 & 9

tot
maximaal

€ 30

terugbetaald*

tot
maximaal

€ 50

op Braun
Silk·épil 5, 7 & 9

op Braun
Silk-expert 3000 & 5000

terugbetaald*

CA$HBACK

Actie geldig vanaf 01/04/2019 t/m 30/06/2019
*Zie achterzijde voor de actievoorwaarden

Cashback
bedrag

Vrouwelijk
epileren

€ 15,€ 30,€ 40,€ 50,Cashback
bedrag

Lichtontharing

Mannelijk
scheren

Let op! Deelnemen aan deze actie kan alleen bij aankoop van een deelnemend product, gedurende de actieperiode.
• De actie is geldig vanaf 1 april 2019 t/m 30 juni 2019, in België en het Groothertogdom Luxemburg;
• Voor deelname geldt een aankoopverplichting van één deelnemend Braun artikel;
• Deze actie is uitsluitend geldig, bij aankoop van een Braun actieproduct, in één van de volgende winkels: Auchan / Bol / Blokker / Cactus /
Carrefour / ColliShop / Cora / Eldi / Exellent / Expert / FNAC / HiFi / Hobbi / Krefel / Kruidvat / Makro / Media Markt / Pleinshoppen / Selexion /
Vandenborre;
• Aanbieding niet geldig op producten gekocht bij derde partijen van online handelaars;
• Eén inzending per huishouden, per adres, per IBAN / BIC bankrekeningnummer;
• Actie is alleen geldig bij aankoop van één van de volgende Braun apparaten:

Cashback
bedrag

€ 10,€ 20,€ 30,-

€ 30,€ 50,-

Van toepassing op

Series 3 - Alle modellen binnen Series 3
Series 5 - Alle modellen binnen Series 5
Series 7 - Alle modellen binnen Series 7
Series 9 - Alle modellen binnen Series 9
Van toepassing op

Silk·épil 5 - Alle modellen binnen Silk·épil 5
Silk·épil 7 - Alle modellen binnen Silk·épil 7
Silk·épil 9 - Alle modellen binnen Silk·épil 9
Van toepassing op

Silk-expert IPL 3000 - Alle modellen binnen Silk-expert 3000 reeks
Silk-expert IPL 5000 - Alle modellen binnen Silk-expert 5000 reeks

Uitzonderingen:
- Artikelen met deze EAN-codes nemen niet deel aan de actie: 4210201187141, 4210201189497, 4210201191087,
4210201186977, 4210201221999;
- Het assortiment van Ladyshaves (LS5xxx) neemt ook niet deel aan de actie.
• Inzendingen worden uiterlijk tot 15/07/2019 in behandeling genomen, poststempel dient als bewijs;
• Eén cashback storting per huishouden, per adres, per IBAN / BIC bankrekeningnummer;
• Het recht op de ‘Niet Tevreden, Geld Terug’ garantie vervalt bij deelname aan deze actie;
• De actie is niet geldig in combinatie met andere Braun acties;
• Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en woonzaam in België of het Groothertogdom Luxemburg;
• Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een rekeningnummer in België of het Groothertogdom Luxemburg;
• Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen;
• Ongefrankeerde enveloppen worden niet in behandeling genomen;
• U ontvangt binnen ongeveer 4 tot 6 weken het geld op uw rekening;
• Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden of de terugbetaling van deze actie kunt u bellen van maandag t/m vrijdag
van 09u00 tot 18u00 voor Luxemburg met het gratis nummer 00800 - 44 66 77 88 en voor België met het nummer 02 / 352 03 90 of een mail
sturen naar: infolijn@promolife.be;
• Door het deelname formulier in te zenden, gaat u akkoord met de actievoorwaarden;
• Om aanspraak te maken op de terugbetaling, dienen verplicht alle onderstaande gegevens naar waarheid ingevuld te worden:

Onderstaande gegevens* invullen in blokletters:
Naam 
Voornaam 
Adres

Nr

Bus 

Stad 

Postcode
IBAN rekeningnummer 
E-mail 

• Om in aanmerking te komen dient u (een kopie van) het aankoopbewijs + de uitgeknipte barcode van de verpakking + het compleet ingevulde
actieformulier op te sturen naar:
Scheerapparaten

Braun Male Refund, c/o HighCo Data, PB 14267, 1733 ASSE

Epileerapparaten

Braun Female Refund, c/o HighCo Data, PB 14268, 1733 ASSE

Lichtontharing

Braun IPL Female Refund, c/o HighCo Data, PB 14269, 1733 ASSE

Ik wens marketing emails te ontvangen
* Procter & Gamble DCE BVBA is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid en met het doel om u de
service te kunnen verstrekken die u heeft aangevraagd en om, met uw toestemming, emails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot Braun en andere vertrouwde P&G merken naar u toe te sturen.
Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een
land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet
of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter &
Gamble DCE BVBA – Consumentendienst, PB 81 - 1090 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief de
bewaringstermijnen en informatie over hoe u uw rechten in verband met gegevensbescherming kan uitoefenen, online https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml
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Actievoorwaarden Cashback Actie Braun

