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Kinnitan, et ülaltoodud teave on õige ja et pangakonto omanik olen 
mina ise. Kinnitan, et ostsin toote, mille eest soovin raha tagasi saada, 
üksnes isiklikuks kasutamiseks ja et osalemine kampaanias „Rahulolu 
garanteeritud või raha tagasi!” ei ole seotud minu majandustegevusega.
AbeStock AS tohib kasutada minu isikuandmeid üksnes raha 
tagastamiseks ja minuga ühenduse võtmiseks seoses kampaaniaga.
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Allkiri



„Rahulolu garanteeritud  
või raha tagasi!”

Proovige Braun või Oral-B toodet ja kui 
see mingil põhjusel teie ootustele ei vasta, 
saate selle eest kuuekümne päeva jooksul 

alates ostukuupäevast raha tagasi.
Määratlused 
Kampaania korraldaja – AbeStock AS  
Ostja – isik, kes on ostnud vähemalt ühe punktis 1 toodud Braun või 
Oral-B toote.

1. Kampaanias osalevad Braun ja Oral-B tooted*:
•	 Brauni elektripardlid meestele: 9290cc, 9260s, 9240s, 9299s, 

9292cc, 9291cc, 9280cc, 9293s, 9242s, 8330s, 8350s, 
7899cc, 7893s, 7855s, 7842s, 5140s, 5145s, 5147s, 5160s, 
5190cc, CT2s;

•	 Brauni epilaatorid: SES9990, SES9980, SES9970, SES9890, 
SES9880, SES9870, SE9961, SE9561, SE9969, SE9521, 
SES7890, SES7880, SES7860, SE7561, SE7521, SES5890, 
SES5500, SE5185, SE5511, SE5531, SE5541, SES9995BS, 
SES9985BS, SES7895BS, SES7885BS, SES5895BS;

•	 Braun Face: SE911, SE912, SE810, SE851, SE851v;
•	 Braun Silk-expert: BD5001, BD5008, BD5009, BD5007, 

BD3001, BD3003, BD3005, PL5137, PL5117, PL5124, 
PL5014, PL3111, PL3132;

•	 Brauni sarja Satin Hair tooted: ST780, ST750 (ES3), CU750 
(EC2), AS720, AS530, HD785, HD770DF5, HD550, HD580;

•	 Oral-B elektrilised hambaharjad: GENIUS 20000, 10000, 
9300, 9000, 8900; SMART 6100, 6000, 5900, 4900, 4500, 
4000, Teen, Junior; PRO 2900, 2500, 900, 790, 770, 750, 690, 
400, Junior.

2. Kampaanias osalevad tooted, mis on ostetud Eestist, Lätist 
või Leedust vahemikus 01.01.2019 kuni 31.12.2019, on 
võimalik tagastada ja nende eest kuuekümne päeva jooksul 
alates ostukuupäevast raha tagasi saada, kui võtate ühendust 
kampaania korraldajaga AbeStock AS, aadress Mustjuure 9, 
Tallinn, 10618, Eesti, telefon +372 650 5555,  
e-post info@abestock.ee (kella 9.00 kuni 17.00).

3. Toode tagastatakse posti- või logistikaettevõtte vahendusel; 
kampaania „Rahulolu garanteeritud” raames nõude esitamise 
kuupäevaks loetakse postitemplil või logistikaettevõtte 
saatelehel märgitud toote postitamiskuupäev.

4. Kui soovite raha tagasi saada, tuleb kampaanias osalev toode 
saata kampaania korraldajale jaemüügikomplektis, kahjustamata 
seisus, algses pakendis ja koos muude lisadega, kui neid oli 
(kingitused, sooduskupongid jne).

5. Raha tagastamise nõude esitamisel tuleb lisada: 
•	 algne ostudokument, mis kinnitab toote ostmist ning millel on 

näidatud toote mudel ja hind;
•	 täidetud kampaaniakupong.

6. Tagastatav summa on võrdne ostmist tõendaval dokumendil 
näidatud ostuhinnaga. Raha tagastatakse kampaaniakupongil** 
märgitud pangakontole 30 päeva jooksul alates toote jõudmisest 
kampaania korraldaja kätte. 

7. Pakkumine kehtib üksnes eraisikutele, kes on ostnud mõne 
Brauni toote* isiklikuks kasutamiseks. Kampaania korraldaja ei 
tagasta raha toodete eest, mis on ostetud edasimüügi eesmärgil. 
Ostjal on õigus kampaanias osaleda üks kord ja tagastada vaid 
üks Braun ja Oral-B toode. Kui ostja on tagastanud toote mõne 
varasema kampaania „Rahulolu garanteeritud” raames, ei ole 
tal enam õigust tagastada veel mõnda neist toodetest, mis on 
loetletud praegu käimasoleva kampaania tingimuste punktis 1. 
Kampaania raames saab ühelt aadressilt esitada vaid ühe raha 
tagastamise nõude. Kui kampaania raames on ühelt aadressilt 
tagastatud juba üks toode, siis ei ole kampaania korraldaja 
kohustatud samal aadressil elavate teiste ostjate poolt esitatud 
nõudeid rahuldama. 

8. Kui raha ei ole võimalik tagasi maksta, teatab kampaania 
korraldaja sellest viie tööpäeva jooksul alates saadetise 
kättesaamisest, märkides ära ka selle põhjuse. Sellisel juhul 
korraldab ostja oma kuludega toote kättesaamise 60 päeva 
jooksul alates tagastatud toote saatmisest. Pärast selle 
ajavahemiku möödumist võib kampaania korraldaja toimida 
saadetisega oma äranägemise järgi ja ostjal ei ole enam õigust 
nõudeid esitada.

9. Kui kampaaniakupongil** toodud aadress või kontaktteave 
on ebaselge ja ostjaga pole võimalik ühendust võtta, hoiab 
kampaania korraldaja saadetist enda käes 60 kalendripäeva 
alates saadetise kättesaamise kuupäevast, et saatja temaga 
ühendust võtaks. Pärast selle ajavahemiku möödumist võib 
kampaania korraldaja toimida saadetisega oma äranägemise 
järgi ja ostjal ei ole enam õigust nõudeid esitada.

10. Saadetise kaotsimineku või hilinemise eest postkontori süül, 
samuti puuduliku või ebaselge teabe eest vastutab nõude 
esitaja. Postkontori teatis saadetise kättesaamise kohta ei 
tõenda saadetise jõudmist kampaania korraldaja kätte.

11. Kõik saadetised, mis on kampaaniaperioodi jooksul 
jõudnud kampaania korraldaja kätte, loetakse alates nende 
kättesaamisest kampaania korraldaja omandiks.

12. Kaebused toote ostusumma tagastamise kohta seoses 
kampaaniaga „Rahulolu garanteeritud” tuleb saata kirjalikult 
aadressile AbeStock AS, Mustjuure 9, Tallinn, 10618, Eesti 
hiljemalt 15.03.2020.

13. Kaebused vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates sellest, kui 
kampaania korraldaja on need kätte saanud, ent mitte hiljem kui 
30.04.2020.

14. Kampaaniatingimused ei mõjuta tarbijate seadusest tulenevaid 
õigusi.

**Kampaaniakupongi leiate tagaküljelt.


