OFFICIEEL TEVREDENHEIDSGARANTIE-FORMULIER
Gillette® Fusion® ProGlide®navulmesjes - niet tevreden, geld terug
Niet tevreden over onze Gillette® Fusion® ProGlide®-scheermesjes? Wij geven je geld terug*.
Om het volledige aankoopbedrag teruggestort te krijgen op jouw rekening, vragen wij je hetvolgende op
te sturen binnen 30 dagen na de aankoop:

1. Dit ingevulde Officiële Fusion ProGlide
Tevredenheidsgarantie-formulier
2. De resterende ongebruikte mesjes in de
verpakking
3. De originele streepjescode van het product
4. Het originele aankoopbewijs met datumtussen
15 december 2015 en 31 maart 2016, met het
betreffende artikel en de prijs omcirkeld
Gelieve duidelijk te schrijven in drukletters. Wij kunnen uw aanvraag slechts correct verwerken indien wij over
volledige en juiste informatie beschikken.
Voornaam_________________________ Naam _____________________________
Geslacht__________________________ Geboortedatum (mm/jj) ____________________
Adres_____________________________________________________________________
Stad________________Postcode____________Telefoonnummer_____________________
Taal van uw keuze_____________Bankrekening - IBAN-nr.__________________________
Reden ontevredenheid (verplicht op te geven):
□irritatie
□andere, gelieve te specificeren________________________________________________

* Aanvullende voorwaarden
De terugbetaling wordt uitsluitend uitgevoerd via een directe overschrijving naar uw bankrekening. Dit aanbod geldt alleen
voor de volgende producten:Fusion ProGlide Power 3-pack navulmesjes, Fusion ProGlide manual 3-pack navulmesjes,
Fusion ProGlide Power 4-pack navulmesjes, Fusion ProGlide manual 4-pack navulmesjes. Het aanbod geldt alleen voor
Nederlandse inwoners en is beperkt tot één terugbetaling per bankrekening per huishouden. Het aanbod geldt voor de
bovenstaande producten die zijn aangekocht tussen 15 december 2015 en 31 maart 2016, bij online of offline winkels in
Nederland. De poststempel van de aanvraag tot terugbetaling moet dateren van minder dan 30 dagen na de

aankoop. Meervoudige inzendingen worden niet aanvaard of vergoed. De terugbetaling is beperkt tot de aankoopprijs, na
aftrek van eventuele kortingen, vermeerderd met de verschuldigde belastingen en de verzendkosten. Gevolgschade, indirecte
schade, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid en elke andere juridische grondslag zijn uitgesloten. De aanvraag moet vergezeld
zijn van een ingevuld Officieel tevredenheidsgarantie-formulier. Indien een geldig origineel gedateerd aankoopbewijs, de
resterende ongebruikte mesjes of de originele streepjescode ontbreekt in de aanvraag tot terugbetaling, zal de aankoopprijs
niet worden terugbetaald. Het kopiëren, wijzigen, verkopen, ruilen of kopen van het officiële formulier of het aankoopbewijs zijn
verboden. Het aankoopbewijs van het door u gekochte product dient te worden meegezonden. Verzoeken van groepen, clubs
of organisaties kunnen niet ingewilligd worden. Er zal geen gevolg gegeven worden aan onvolledige inzendingen. Wij
aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verloren, laattijdige of niet-afgeleverde inzendingen. Gelieve ons minstens 4 tot 6
weken de tijd te geven om het terugbetalingsproces te voltooien. Voor eventuele vragen met betrekking tot dit aanbod kunt u
contact met ons opnemen via 0800 44 66 77 88. (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur) ofvia email
(pgconsument@highco.be) Vertrouwen is een hoeksteen van onze ondernemingsmissie. P&G hecht er belang aan uw
vertrouwen niet te beschamen door de vergaarde persoonsgegevens te beschermen. U kunt ons privacybeleid hier
raadplegen: http://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_notice.shtml

