
CASHBACK

TOT

80€
TERUGBETAALD

VAN 1 SEPTEMBER T/M 31 OKTOBER 2020

MEEST GEBRUIKTE 
TANDENBORSTELMERK DOOR 
TANDARTSEN WERELDWIJD



Actievoorwaarden ‘Oral-B iO tot 80€ terugbetaald’ Nederland

Hoe uw geld terugvragen:

Procter & Gamble Nederland B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken 
in lijn met haar privacybeleid, met het doel om u de service te kunnen verstrekken die u heeft aangevraagd en om, met uw toestemming, emails, 
aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot Oral-B en andere vertrouwde P&G merken (zie https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van 
onze merken) naar u toe te sturen. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen 
in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens  doorgeven naar een land buiten de Europese Unie.  Uw gegevens zullen steeds van 
adequate bescherming en garanties genieten.  U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of 
beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen,  uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen 
wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble Nederland B.V.,  T.a.v Consumentenservice, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. U hebt ook 
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief de bewaringstermijnen en informatie 
over hoe u uw rechten in verband met gegevensbescherming kan uitoefenen, online op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml 

Let op! Deelnemen aan deze actie kan alleen bij aankoop van een oplaadbare Oral-B iO elektrische 
tandenborstel, gedurende de actieperiode. 
•   De actie is geldig voor aankopen gedaan in de periode vanaf 1 september 2020 t/m 31 oktober 2020, 

bij Bol.com, BCC, Coolblue, Etos, Kruidvat, Tandartsplein.nl, Tandenborstel.com, MediaMarkt en 
Wehkamp.nl. De actie is niet geldig op producten gekocht van derde partijen bij online handelaars.

•  Voor deelname geldt een aankoopverplichting van één oplaadbare Oral-B iO elektrische tandenborstel;
•  Inzendingen worden tot uiterlijk 15 november 2020 in behandeling genomen;
•  Eén inzending per huishouden, per adres, per IBAN / BIC bankrekeningnummer;
•  Op basis van het aankoopbedrag heeft u recht op volgende terugbetaling:
 •  Aankoopbedrag tussen € 121,- en € 190,99 krijgt u 40 euro terug;
 •  Aankoopbedrag tussen € 191,- en € 250,99 krijgt u 50 euro terug;
 •  Aankoopbedrag tussen € 251,- en € 299,99 krijgt u 60 euro terug;
 •  Aankoopbedrag tussen € 300,- en € 349,99 krijgt u 70 euro terug;
 •  Aankoopbedrag € 350,- en hoger krijgt u 80 euro terug.
•  De actie is wel geldig in combinatie met andere Oral-B (kortings)acties, maar niet in combinatie met 

andere Oral-B cashback acties;
•  Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en woonzaam in Nederland;
•  Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een rekeningnummer in Nederland;

1. Scan de QR code of ga naar https://www.oralb.nl/nl-nl/speciale-aanbiedingen
 
2.  Scan of maak een foto van de originele kassabon & streepjes-code van de 

verpakking en upload deze samen met het formulier vóór 15 november 2020. 

•  Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen;
•  U ontvangt binnen 6 weken het aankoopbedrag, zoals vermeld op de aankoopbon terug op uw rekening;
•  Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden of de terugbetaling van 

deze actie kunt u: a) bellen naar 00800 44 66 77 88 (gratis ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur) of 
b) mailen naar oralb@highco.be.;

•  Bij deelname, gaat u akkoord met de actievoorwaarden;
•  Indien u binnen 30 dagen na aankoop niet tevreden bent over het toestel kan u gebruik maken 

van de 30 dagen niet tevreden geld terug garantie. Om hiervan gebruik te maken kijkt u op 
https://www.oralb.nl/nl-nl/speciale-aanbiedingen


