
„Gandarījums garantēts vai saņemiet naudu atpakaļ!” 

Izmēģiniet Braun vai Oral-B produktu* un, ja kādu iemeslu dēļ prece neapmierinās Jūsu 

cerības, mēs piedāvājam naudas atmaksas garantiju 100 dienu laikā no preces iegādes 

dienas. 

Noteikumi 

Akcijas organizētājs – AbeStock AS. 

Pircējs – fiziska persona, kas iegādājusies vismaz vienu no 1.punktā minētajiem Braun vai 

Oral-B produktiem. 

1. Braun un Oral-B akcijas produkti*: 

• Braun vīriešu elektriskie skuvekļi: 9477cc, 9467cc, 9465cc, 9417s, 9415s, 9410s, 

8417s, 51-1000s, 51-1200, 51-1500s, 51-1600s, 51-4500cs, 51-4650cs, 61-1000s, 61-

1200s, 61-1500s, 61-4500cs, 61-7650cc, 71-1000s, 71-4200cs, 71-7200cc, 50-1000s, 

50-1200s, 50-1500s, 50-1600s, 50-1620s, 50-4500cs, 50-4650cs, 60-1000s, 60-1200s, 

60-1500s, 60-4500cs, 70-1000s, 70-4200cs, 70-7200cc. 

• Braun trimmeri: MGK7321, MGK7320, MGK7330, MGK5380, MGK5360, MGK5345,  

BT7340, BT7330, BT7320, BT5360, BT5365, BT5340, BT5342, MGK7221, MGK7220, 

MGK5280, MGK5260, MGK5245, BT7240, BT7220, BT5260, BT5265, BT5240, 

BT5242. 

• Braun epilatori: SES9002, SES9010, SES9020, SES9030, SES9300, SES9001, SES9720, 

SES9710, SES9700, SES9980, SES9890, SES9880, SES9995BS, SES9985BS, SES5820, 

SES5810, SES5620, SES5610, SES5500, SE5505P, SE5825P; 

• Braun IPL: PL5387, PL5243, PL5257, PL5157, PL5147, PL5145, PL5154, PL5054, 

PL5347, PL5137, PL5117, PL5124, PL5014, PL3221, PL3233, PL3133,  PL3121, PL3020, 

PL1014, PL1124, PL1000, PL5237, PL5223, PL5129, PL5139, PL5115, PL3132, PL3011. 

• Braun Face: SE911, SE912, SE810, SE851v; 

• Oral-B elektriskās zobu birstes: PRO1 - 900, 790, 750; Vitality – PRO, 100, 150; 

AquaCare 4, AquaCare Pro Expert 6; iO Series – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; PRO3 - 3500, 

3900; Pulsonic 2000, 4500. 

Akcijā iekļauto atjaunināto modeļu sarakstu jūs vienmēr varat atrast 

www.abestock.ee/lv/kampana/braun/ 

2. Akcijā iekļautās preces, kas iegādātas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā laika posmā 

no 01.01.2023 līdz 30.06.2023, 100 dienu laikā no iegādes brīža ir iespējams iesniegt 

atgriešanai akcijas organizētājam AbeStock AS, Mustjuure 9, Tallina, 10618, Igaunija, tālr. 

+372 650 5555, +371 29239532 (darbdienās no 9.00 līdz 17.00), e-pasts info@abestock.ee. 

3. Ja pirkuma atgriešanai tiek izmantots pasts vai kāda cita transporta kompānija, pieteikuma 

iesniegšanas datums, lai piedalītos akcijā, ir pasta nodaļas vai transporta kompānijas 

apstiprinātais sūtījuma nosūtīšanas datums. 

4. Akcijas organizētājam atgriešanai paredzētājām precēm ir jābūt mazumtirdzniecības 

komplektācijā, bez defektiem un oriģinālajā iepakojumā, kā arī iekļaujot jebkādus pirkuma 

laikā pievienotos papildinājumus (dāvanas, balvas, kuponi, utt.). 

5. Kopā ar atgriežamo preci nepieciešams uzrādīt: 



• dokumenta oriģinālu, kas apstiprina preces iegādi un kurā norādīts preces modelis un 

vērtība; 

• Pilnībā aizpildītu kuponu** par piedalīšanos akcijā „Gandarījums garantēts”. 

6. Atgriežamās preces vērtība tiek izmaksāta iesniegtā čeka norādītajā apmērā. Nauda tiek 

ieskaitīta kuponā** norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā no preces saņemšanas brīža pie 

akcijas organizētāja. 

7. Akcijā var piedalīties tikai fiziskas personas, kas iegādājušās Braun un Oral-B produktu* 

personīgai lietošanai. Akcijas organizētājs neatpērk preces no personām, kas iegādājušās 

preci tālākai pārdošanai. Viens pircējs akcijā var piedalīties tikai vienu reizi un atgriezt tikai 

vienu produktu. Ja pircējs piedalījies iepriekšējā „Naudas atmaksas garantija” akcijā un 

atgriezis preci, tad šīs akcijas laikā vairs nevar atgriezt noteikumos 1.punktā minētos 

produktus. No vienas adreses var atgriezt tikai vienu preci. Ja no vienas adreses jau iepriekš 

atgriezta prece, akcijas rīkotājs var neatgriezt nākamo produktu uz citas personas vārda tajā 

pašā adresē. 

8. Ja atgriežamās preces komplektācija vai stāvoklis un/vai pievienotie dokumenti neatbilst 

iepriekš minētajiem nosacījumiem, akcijas organizētājs 5 darba dienu laikā pēc sūtījuma 

saņemšanas paziņos Jums par naudas pārskaitījuma neiespējamību un tās iemeslu. Pircēja 

pienākums ir savākt preci 60 dienu laikā no sūtīšanas brīža par saviem līdzekļiem. Pēc 

termiņa beigām akcijas organizētājs ar sūtījumu var rīkoties pēc saviem ieskatiem un 

pircējam nav turpmāku iebildumu pret akcijas organizētāju. 

9. Ja kuponā** adrese vai kontaktinformācija norādīta nesaprotami, un nav iespējams ar 

Jums sazināties, akcijas organizētājs uzglabā sūtījumu 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no 

sūtījuma piegādes dienas, gaidot nosūtītāja pieprasījumu. Pēc termiņa beigām akcijas 

organizētājs ar sūtījumu var rīkoties pēc saviem ieskatiem un pircējam nav turpmāku 

iebildumu pret akcijas organizētāju. 

10. Atbildību par nozaudētiem vai piegādātiem ar nokavēšanos pasta sūtījumiem pasta 

vainas dēļ, kā arī par nepilnīgu vai neskaidru informāciju uzņemas nosūtītājs. Pasta ziņojums 

par sūtījuma saņemšanu nav akcijas organizētāja saņemta sūtījuma dokuments. 

11. Visas akcijas organizētāja „Gandarījums garantēts” akcijas periodā saņemtās preces kļūst 

par tās īpašumu no saņemšanas brīža. 

12. Pretenzijas par preces vērtības atmaksu „Gandarījums garantēts” akcijas ietvaros 

rakstveidā var iesniegt līdz 15.10.2023 AbeStock AS, Mustjuure 9, Tallina, 10618, Igaunija. 

13. Pretenziju izskatīšanas termiņš ir 30 dienas no saņemšanas datuma pie akcijas 

organizētāja, bet ne vēlāk kā 30.11.2023. 

14. Akcijas noteikumi neierobežo likumā noteiktās patērētāju tiesības. 

 


