
60 dagars köp och  
prova-garanti



Så här fungerar garantin:Så här fungerar garantin:

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

*  Prova din Oral-B eltandborste i 60 dagar. Är du inte helt nöjd med din eltandborste  
ger vi dig pengarna tillbaka, utan att ställa några frågor. 

*  60 dagars köp och prova-garantin gäller i 60 dagar från inköpstillfället. 
*  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 45 dagar. Den information du  
lämnar kommer endast att användas för att genomföra utbetalningen.

*  60 dagars köp och prova-garantin gäller samtliga Oral-B återuppladdningsbara  
eltandborstar (ej batteritandborstar, refiller eller övriga tillbehör). 

*  60 dagars köp och prova-garantin gäller t.o.m 30 juni 2014.

 El & Digitalservice Rakspecialisten JF Hushållsservice
Box 9216  Möllevångsgatan 34 Bromsgatan 12

 Ringvägen 17  214 20 MALMÖ 653 41 KARLSTAD
 102 73 STOCKHOLM   

 Tel: 08-84 51 80 Tel: 040-12 07 70 Tel: 054-13 49 40

Clearing nr*:    Kontonummer*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Underskrift:

Telefon/Mobil dagtid:

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

Anta utmaningen! 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.

Modellnamn:

Inköpsdatum:

3604121

Modellnam

ngerar garantin:
Oral-B eltandborste i 60 dagar. Är du in

um:

mn:

Anta utmaningen! 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.

*  Prova din Oral-B eltandborste i 60 dagar. Är du inte helt nöjd med din eltandborste  

ger vi dig pengarna tillbaka, utan att ställa några frågor.

* 60 dagars köp och prova-garantin gäller i 60 dagar från inköpstillfället. 

*  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 45 dagar. Den information du  

lämnar kommer endast att användas för att genomföra utbetalningen.

* 60 dagars köp och prova-garantin gäller samtliga Oral-B återuppladdningsbara  

  eltandborstar (ej batteritandborstar, refiller eller övriga tillbehör).

* 60 dagars köp och prova-garantin gäller t.o.m 30 juni 2015.

Modellnamn: _______________________________________

Inköpsdatum:  ______________________________________

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM

Tel: 08-84 51 80 

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ

Tel: 040-12 07 70

JF Hushållsservice
Bromsgatan 12
653 41 KARLSTAD
 
Tel: 054-13 49 40

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:


