
Made
in Germany

Garancia vrátenia peňazí 
60 dní s Braun



KUPÓN:
Meno:   Priezvisko:

Adresa:     Telefón:

Číslo bankového účtu pre variant vrátenia peňazí prevodom:

IBAN:     BIC:

Typ výrobku:

Dôvod vrátenia:

Súhlasím so zaradením do databázy spoločnosti ORBICO s.r.o. Súhlasím s tým, že moje osobné 
údaje môžu byť použité a spracovávané organizátorom a ním povereným spracovávateľom údajov  
(Idea Element s.r.o.) s cieľom propagačnej akcie. Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov sa 
riadi ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. Na konci propagačnej akcie budú 
tieto údaje zlikvidované.

DÁTUM:  PODPIS:

NAKUPUJTE CELKOM BEZ RIZIKA !
Ďakujeme vám, že ste si zvolili prvotriednu kvalitu a výkon značky Braun. Sme si istí, že naše výrobky majú tú 
najvyššiu kvalitu, napriek tomu chápeme, že každý má svoje potreby a svoje očakávania. Ak dôjde k situácii, že nie ste 
s výrobkom Braun kúpeným v tomto promočnom období spokojní, máte možnosť ho do 60 dní od dátumu nákupu 
vrátiť. Výrobok vráťte v originálnom obale spolu s týmto kupónom na adresu uvedenú nižšie a my vám vrátime plnú 
cenu, za ktorú ste výrobok kúpili.

Idea Element s.r.o., Trnavská 86, 04011 Košice, Slovenská republika,
Tel.: +421 02/5710 1135, E-mail: informacie.im@pg.com. 

1. Do tejto propagačnej akcie 60 dní záruka vrátenia peňazí sú zaradené tieto výrobky Braun (Holiace strojčeky 
Series 9, Series 7, Series 5 a Series 5 WaterFlex, Epilátory Silk epil 9, Silk epil 7 a Silk epil 5, Dámske tvárové 
epilátory s čistiacou kefkou Braun FaceSpa, výrobky na trvalé odstránenie chĺpkov Silk-expert IPL a výrobky 
zo starostlivosti o vlasy Braun Satin Hair 7 a Satin Hair 5 – kategória výrobku je vždy uvedená na obale) 
distribuované usporiadateľom na území Slovenskej republiky a zakúpené od 1. 7. 2017.

2. Vrátený tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale a musí k nemu byť priložený originálny doklad o kúpe 
výrobku (pokladničný blok) s vyznačeným dátumom predaja (kópie sa neakceptujú). Vrátený tovar nesmie 
byť poškodený. V prípade, ak by nebolo vrátenie výrobku z akéhokoľvek dôvodu akceptované, bude vám 
pokladničný blok spolu s tovarom vrátený na vašu adresu.

3. Výrobky zaradené do tejto akcie je možné vrátiť do 60 dní od dátumu predaja. Rozhodujúci je dátum poštovej 
pečiatky na balíku, ktorý obsahuje vrátený výrobok.

4. Vaša refundácia bude spracovaná najneskôr do 28 dní od dátumu doručenia výrobku a to formou poštovej 
poukážky alebo poukázaním na bankový účet v závislosti od toho, čo uvediete v zásielke.

5. Propagačná akcia sa týka len maloobchodných zákazníkov a nemôžu ju využívať obchodní partneri,  
ktorí výrobok kúpia s cieľom ďalšieho predaja.

6. Výška vrátených finančných prostriedkov za výrobok nepresahuje priemernú výšku maloobchodnej ceny  
za výrobok v troch najväčších maloobchodných reťazcoch v SR, v ktorých je výrobok v predaji. Vrátením 
peňazí sa rozumie odkúpenie výrobku spoločnosťou ORBICO s.r.o. (ďalej len Orbico) od spotrebiteľa 
a zaplatením kúpnej ceny za zhodnú cenu, za ktorú výrobok kúpil v SR, vždy za podmienok uvedených 
na tomto letáku. Vlastnícke právo k produktu nadobúda Orbico uhradením kúpnej ceny za výrobok.  
Na vrátenie peňazí nie je právny nárok, Orbico je oprávnené vrátenie peňazí (odkúpenie výrobku)  
od spotrebiteľa odmietnuť a výrobok zaslať späť spotrebiteľovi. Podmienky akcie, či jej trvania je možné  
zo strany Orbica meniť.

7. Spoločnosti ORBICO s.r.o. a Idea Element s.r.o. nezodpovedajú za poštou stratené alebo oneskorene 
doručené balíky, za neúplné alebo nečitateľné zásielky. Z tohto dôvodu odporúčame zákazníkom, aby 
si zásielku poistili proti strate. Potvrdenie o poslaní balíka poštou sa nepovažuje za doručenie zásielky 
spoločnosti Idea Element s.r.o.

8. Poštovou zloženkou alebo prevodom na Slovenský bankový účet bude poukázaná suma, ktorá je uvedená 
na doklade o kúpe.

9. Vrátenie výrobku je potrebné vykonať tak, aby boli dodržané podmienky uvedené v tomto letáku.

10. Podmienky propagačnej akcie nemajú žiadny vplyv na zákonné práva zákazníka.

11. Usporiadateľ propagačnej akcie: ORBICO s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava, 851 02, Slovenská republika, 
IČO: 50 799 592

12. Úplné znenie pravidiel propagačnej akcie je k dispozícii u usporiadateľa alebo na webových stránkach  
www.braun.com/sk.


