
Mer info på www.oralb.no 

60-DAGERS 
KJØP OG PRØV-GARANTI 

Helt førnøyd eller 
Pengene tilbake 



Prøv en Oral-B elektrisk tannbørste i 60 
dager og opplev følelsen av profesjonelt 
rengjorte tenner, hver dag. Hvis du ikke  
er fornøyd med den elektriske tannbørsten 
i løpet av 60 dager får du pengene tilbake. 
Uten spørsmål.  

*Kontonummer må fylles i for 
at kjøpesummen skal kunne utbetales. 

Kontonummer i banken som skal motta utbetaling:

Clearingnr:     Kontonummer*:

Navn: 

Navn på modell: 

Dato: 

Kjøpsdato: 

Underskrift:

Adresse: 

Postnr.: 

Tlf:

Sted: 

• Prøv den elektriske Oral-B-tannbørsten din i 60 
dager. Hvis du ikke er helt fornøyd med den elektriske 
tannbørsten din, gir vi deg pengene tilbake.  

• Kjøp og prøv-garantien gjelder i 60 dager fra kjøpsdato 
og gjelder for alle Oral-Bs oppladbare elektriske 
tannbørster (ikke for batteritannbørster, refiller eller  
øvrig tilbehør).

• Hvis du av en eller annen grunn ikke er helt fornøyd med 
den elektriske tannbørsten din fra Oral-B, kan du sende  
inn den fullstendige elektriske tannbørsten, inkludert  
 
 

tilbehør, sammen med originalkvittering, kvittering på 
betalt porto (hvis frakt er betalt) og denne kupongen 
(eller et dokument med tilsvarende informasjon) til en av 
adressene nedenfor.  

• Utbetalingen gjøres direkte til kontoen din, og kan ta 
opptil 60 dager. Informasjonen du oppgir vil kun brukes til 
å gjennomføre utbetalingen. 

•  Kjøp-og-prøv-garantien på 60 dager gjelder t.o.m. 30.juni 
2021.

Slik fungerer garantien:

Procter & Gamble er datakontrollør for personopplysningene dine. De personopplysningene som du deler med oss for at vi kan gi deg de tjenestene du etterspør,  
skal vi behandle i samsvar med vår personvernerklæring.For de nevnte formålene, kan P&G dele personopplysningene dine, og overføre dem utenfor EU, med andre  
P&G-enheter og tredjeparter som handler på vegne P&G for at vi kan drive vår virksomhet – men opplysningene dine vil fortsatt være underlagt forsvarlig databeskyttelse  
og sikkerhetsforanstaltninger.Du kan utøve dine rettigheter for databeskyttelse for å få tilgang til, korrigere, slette, overføre til annen tjenesteleverandør, protestere mot  
eller begrense vår behandling av de personopplysningene P&G har samlet om deg og trekke tilbake samtykket ditt. Du har også rett til å inngi en klage til Datatilsynet.  
Hele vår personvernerklæring, inkludert lagringsperioder for personopplysninger og informasjon om hvordan du utøver dine databeskyttelsesrettigheter,  
finner du online på https://www.pg.com/privacy/norwegian/privacy_statement.shtml

L.G. ELEKTRO AS
Kolstien 4    
5097 Bergen    
TLF. 55 10 40 55 

TA UTFORDRINGEN! 


