
Mer info på: www.oralb.se

60-DAGARS
NÖJDHETSGARANTI

helt nöjd eller  
pengarna tillbaka



Prova en Oral-B eltandborste i 60 dagar 
och upplev en känsla av professionellt 
rengjorda tänder, varje dag. Är du inte 
helt nöjd med din eltandborste inom 
60 dagar efter inköp, så får du 
pengarna tillbaka. Inga frågor ställda.

* Numret måste vara ifyllt korrekt för 
att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske: 

Clearing nr*: Kontonummer*:

Namn:

Modellnamn:

Adress:

Inköpsdatum:

Underskrift:

Post nr.:

Datum:

Ort:

Tel:

ANTA UTMANINGEN!

• Prova din Oral-B eltandborste i 60 dagar. Är du inte helt
nöjd med din eltandborste ger vi dig pengarna tillbaka.

• Köp och prova-garantin gäller i 60 dagar från
inköpstillfället och gäller på samtliga Oral-B
återuppladdningsbara eltandborstar
(ej batteritandborstar, refiller eller övriga tillbehör).

• Om du av någon anledning inte är helt nöjd med din
Oral-B eltandborste så sänder du din kompletta
eltandborste inklusive tillbehör tillsammans med

originalkvitto, portokvitto (vid fraktanspråk) och den här 
kupongen (eller dokument med motsvarande uppgifter) 
till någon av nedanstående adresser. 

• Utbetalning sker direkt till ditt konto och kan ta upp till
60 dagar. Den information du lämnar kommer endast att
användas för att genomföra utbetalningen.

• 60 dagar köp och prova-garantin gäller t.o.m.
2021-06-30.

Så här fungerar garantin:

Backman info, att: Smartson, 
Utmarksvägen 33,

802 91 Gävle Sverige
Tel: 026 543200

Email: pgsupport@smartson.se

Procter & Gamble är registeransvarig för dina personuppgifter och ska behandla de personuppgifter du delar i enlighet med vår integritetspolicy för att tillhandahålla dig 
den tjänst du begärde. För dessa ändamål kan P&G dela med sig av dina personuppgifter och överföra dem utanför Europeiska unionen, till andra P&G-enheter och tredje 
parter som agerar på dess vägnar under sin affärsverksamhet - men dina uppgifter kommer fortfarande att ha adekvat dataskydd och skyddsåtgärder. Du kan utöva dina 
dataskyddsrättigheter för att få tillgång till, korrigera, radera, överföra till en annan leverantör, motsätta dig eller begränsa behandlingen av personuppgifterna P&G har om dig 
samt dra tillbaka ditt samtycke. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Du hittar vår fullständiga integritetspolicy, inklusive information om vår 
datalagringsperiod och information om hur du utövar dina datasäkerhetsrättigheter online på https://www.pg.com/privacy/swedish/privacy_statement.shtml


