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60 DAGES
KØB OG PRØV-GARANTI 

Fuld tilfredshed eller 
Pengene Tilbage 



*Kontonummer skal udfyldes 
før købesummen kan udbetales.

Betaling til bankkonto:  

Registreringsnr.: Kontonummer*:

Navn: 

Prøv en el-tandbørste fra Oral-B  
i 60 dage og oplev fornemmelsen  af 
professionelt rengjorte tænder,  
hver dag. Hvis du ikke er tilfreds 
med el-tandbørsten indenfor 60 
dage får  du pengene tilbage. Uden 
spørgsmål. 

Model navn: 

Dato:    

Købsdato: 

Underskrift: 

Adresse:   

Postnr.:

 Tlf:

 By:

• Prøv din Oral-B eltandbørste i 60 dage. Hvis du ikke er 
fuldkommen tilfreds med din eltandbørste, giver vi dig 
pengene tilbage.

• Køb og prøv-garantien gælder i 60 dage fra 
købstidspunktet, og gælder alle genopladelige
Oral-B eltandbørster (ikke batteritandbørster,
refiller eller andet tilbehør).

• Hvis du af en eller anden grund ikke er helt tilfreds med 
din Oral B el-tandbørste, kan du sende den komplette

eltandbørste inkl. tilbehør samt de originale kvitteringer 
for køb og evt. porto (ved fragtkrav) plus denne kupon 
(eller dokument med tilsvarende oplysninger) til en af 
nedenstående adresser. 

• Udbetalingen sker direkte til din konto og kan tage 
op til 90 dage. De oplysninger, du giver os, anvendes 
udelukkende til at gennemføre udbetalingen.

• Den 60 dages køb og prøv-garanti gælder til
og med 30. jun 2021.

Sådan fungerer garantien:

CJ hvidevareservice 
Thorndahlsvej 11  
9200 Aalborg SV  
TLF. 98 18 21 00 

Procter & Gamble er dataansvarlig for dine personoplysninger og behandler de personoplysninger, du deler med os, i overensstemmelse med vores politik om databeskyttelse 
med det formål at forsyne dig med dig de anmodede tjenester. Til dette formål må P&G dele dine personoplysninger, og overføre dem uden for EU, med andre enheder under 
P&G, og med tredjeparter, der handler på P&G’s vegne under udførelsen af selskabets forretningsaktiviteter – men dine oplysninger vil stadig være tilstrækkeligt beskyttede  
og sikre.Du kan udøve din ret til adgang til, berigtigelse, sletning, overførsel til anden udbyder, indsigelse mod eller begrænsning af vores behandling af de personoplysninger, 
P&G har om dig, og tilbagetrække dit samtykke. Du har også ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden. Du finder hele vores politik om databeskyttelse, 
herunder vores periode for dataopbevaring samt information om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelse, online på https://www.pg.com/
privacy/danish/privacy_statement.shtml

TAG UDFORDRINGEN OP! 


