
Scheer/Epileer jij je rijk?
  Nu een GRATIS Staatslot giftcard bij aankoop  
van een Braun apparaat*

* Geldig bij aankoop van een scheerapparaat van de Braun Series 3, 5, 7 & CoolTec, een epilator 
van de Braun Silk·épil Series 5 & 7, Gillette Venus Naked Skin, een haarverzorgingsapparaat van  
de Braun Series 5 & 7 en de Braun Baardtrimmer BT7050. Kijk voor de voorwaarden op  
www.braun.nl/staatsloterijactie



Actievoorwaarden giftcard Staatsloterij:

• De actieperiode is geldig vanaf 01 april 2014 t/m 30 juni 2014, enkel in Nederland;
• Voor deelname geldt een aankoopverplichting van minimaal één Braun artikel bij een Nederlands verkooppunt;
•  Actie alleen geldig bij aankoop van de volgende Braun apparaten: 

Mannelijke scheerapparaten: alle modellen binnen de Series 3,5,7 en CoolTec. 
Vrouwelijk ontharen: alle modellen binnen de series Silk-Epil Series 5,7 en IPL. 
Haircare: alle modellen binnen de Series 5 en 7. 
Overig: Baardtrimmer BT7050 
Een overzicht van alle deelnemende modellen kunt u vinden op www.braun.nl/staatsloterijactie;

•  Inzendingen worden uiterlijk tot 15 juli 2014 in behandeling genomen, poststempel dient als bewijs;
•  Eén Staatsloterij giftcard per gekocht artikel; Max. 3 inzendingen per huishouden;
•  Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Nederlands rekeningnummer;
•  Deelnemers dienen 18 jaar of ouder én woonachtig in Nederland te zijn;
•  Niet geldig in combinatie met andere Braun acties;
•  Het recht op de ‘Niet Tevreden, Geld Terug’ garantie vervalt bij deelname aan deze actie;
•  Om in aanmerking te komen, dient u (een kopie van) het aankoopbewijs + de uitgeknipte barcode van  

de verpakking + het compleet ingevulde actieformulier op te sturen naar:
       BRAUN AMJ 2014 / Staatslot, c/o HighCo Data 09744, Postbus 71146, 3000 PC Rotterdam 
   Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
•  Ongefrankeerde enveloppen worden niet in behandeling genomen;
•  Staatsloterij giftcard is niet inwisselbaar voor geld;
•  U ontvangt binnen 6 weken uw Staatsloterij giftcard;
•  Staatsloterijgiftcard is enkel in te wisselen bij Primera. Vindt uw dichtstbijzijnde Primera winkel op www.primera.nl;
•  De actievoorwaarden kunt u tevens terugvinden op www.braun.nl/staatsloterijactie;
•  Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u bellen met 0800-0226991 of een mail sturen 

naar: braun@highco.be
•  Om aanspraak te maken op de giftcard dienen verplicht alle onderstaande gegevens naar waarheid  

ingevuld te worden.

Onderstaande gegevens* invullen in blokletters: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Geboortedatum: 

* Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt teneinde deze actie te kunnen 
afhandelen. Uw gegevens zullen daarna worden verwijderd en zullen niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.


