
Besök oss på
www.facebook.com/RemingtonSverige

 100 KRONOR TILLBAKA 
VID KÖP AV UTVALDA 

REMINGTON PRODUKTER*

Köp en Remington utvald produkt &
du får 100 kronor tillbaka direkt in på kontot.

Kampanjen gäller utvalda Remington produkter inköpt
hos svensk återförsäljare senast 31 december 2015.

* Avser följande utvalda produkter:
   FC1000, FC2000, HC5880, MB4850, CI606 



HUR GÅR DET TILL?
• Remington “100 kronor Cashback”-kampanj gäller endast produkter köpta hos svensk 

återförsäljare i Sverige senast 31 december 2015.

• Köp en Remington utvald produkt och registrera ditt köp genom att fylla i denna talong 
inom 14 dagar från inköpsdatum.

• Skriv ut denna talong och skicka in komplett ifylld tillsammans med kvittokopia och 
produktens serienummer som du hittar på produktens undersida, till nedan adress:

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 Osby

+46(0)479 130 48
info@ocsab.se
www.oscab.se

• 100 kronor utbetalas till ditt konto inom 45 dagar efter att kompletta uppgifter inkommit.

REGLER & VILLKOR
Endast bidrag från enskilda personer kommer att accepteras. Endast personer bosatta i Sverige får delta. Retur av produkt till Spectrum Brands (SPB 
Sweden AB) eller någon auktoriserad återförsäljare efter inlämning av kontanter tillbaka kan berättiga kampanjägaren att annullera fordran och utesluta 
deltagare. Kampanjansvarig ansvarar inte för ogiltiga, felaktiga eller onåbar e-postadresser. Anger deltagaren osanna personuppgifter kommer detta leda 
till uteslutning från kampanjen. Eventuella skadeståndskrav av juridiska skäl (exklusive fordringar baserade på produktansvar) mot Spectrum Brands (SPB 
Sweden AB) anslutna till befordran är - inom giltiga lagstadgade regler - uteslutna, såvida företaget inte har brutit mot sina skyldigheter genom uppsåt 
eller grov vårdslöshet. Spectrum Brands (SPB Sweden AB) garanterar överensstämmelse med de gällande lagstadgade bestämmelser om dataskydd. 
Datainsamlaing, bearbetning och användande av personuppgifter sker endast för ändamål av kampanjen.

SPB Sweden AB

Jag har läst och godkänner gällande regler och villkor för denna kampanj
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