
Garancia vrátenia peňazí 
60 dní s Braun.



NAKUPUJTE DARČEKY CELKOM BEZ RIZIKA!

Ďakujeme vám, že ste zvolili prvotriednu kvalitu a výkon značky 
Braun. Kúpili ste výrobok prémiovej kvality či už pre seba, 
alebo pre svojich blízkych. Výrobky Braun majú perfektný 
dizajn a vysokú kvalitu, ktorá zaručuje dlhoročné používanie. 
Sme si istí, že naše výrobky majú tú najvyššiu kvalitu, napriek 
tomu chápeme, že každý má svoje potreby a svoje očakávania. 
Pokiaľ dôjde k situácii, že nie ste s výrobkom Braun kúpeným 
v období platnosti akcie spokojní, máte možnosť ho do 60 dní 
od dátumu nákupu vrátiť. Výrobok vráťte v originálnom obale 
spolu s vyplneným formulárom na adresu uvedenú nižšie a my 
vám vrátime cenu, za ktorú ste výrobok kúpili. 

1. Do tejto propagačnej akcie 60 dní záruka vrátenia peňazí sú zaradené 
nižšie uvedené výrobky Braun distribuované usporiadateľom na území 
Slovenskej republiky a kúpené od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 (kategória 
výrobku je vždy uvedená na obale):

• pánske holiace strojčeky Series 9, Series 8, Series 7 a Series 5
• pánske zastrihávače fúzov BT Series 7
• pánske multifunkčne zastrihávače MGK Series 7 
• epilátory Silk-épil 9, Silk-épil 7 a Silk-épil 5 
• dámske tvárové epilátory s čistiacou kefkou FaceSpa Pro 
• výrobky na trvalé odstránenie chĺpkov Silk-expert IPL  

2. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený, zabalený 

v pôvodnom obale a musí byť priložený originálny doklad o kúpe s 
vyznačeným dátumom nákupu (kópiu nie je možné uznať)

3. Požiadavka na vrátenie peňazí musí byť uplatnená prostredníctvom 
formulára na stránkach www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-
guarantee, a vyplnený formulár zaslaný spolu s výrobkom na adresu:

Idea Element s.r.o., 
Trnavská 86, 040 11 Košice, Slovenská republika 

4. Požiadavka na vrátenie peňazí bude spracovaná najneskôr do 28 dní  
od dátumu prijatia výrobku, a to poukázaním na bankový účet udaný 
spotrebiteľom. 

5. Predpokladom pre vrátenie peňazí je dodržanie podmienok uvedených 
v pravidlách tejto akcie a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov 
spoločnosti Orbico a Idea. 

Usporiadateľ akcie:  
ORBICO s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika

Organizátor akcie:  
Idea Element s.r.o.,  
Trnavská 86, 040 11 Košice, Slovenská republika, 
tel.: + 421 02/5710 1135, e-mail: informacie.im@pg.com

Úplné znenie oficiálnych pravidiel propagačnej akcie a formulár na stiahnutie 
je k dispozícii na internetovej stránke  

www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-guarantee


