
REMINGTONS 100 DAGES KØB 
OG PRØV GARANTI

Korte vilkår og betingelser
Remington 100 dages køb og prøv garanti.

Kun 18+ år.  Internetadgang er påkrævet. Kun Danmark. Kun udvalgte 
produkter.  Gælder kun for køb foretaget mellem 1.9.2020 og 28.2.2021. 
Ansøgninger om tilbagebetaling skal sendes inden for 100 dage fra 
købsdatoen. Krav om originalt købsbevis er ansøgerens ansvar.  Begrænset 

1. Denne køb og prøv garanti tilbydes af SPB Denmark ApS., Lautruphøj 1 -3, 2750 Ballerup (i 
det følgende kaldet  “Remington”).  Der skal ikke sendes ansøgninger til denne adresse, men 
til adressen beskrevet i punkt 9.

2. Køb og prøv garantien gælder for køb foretaget fra 1.9.2020 til 28.2.2021 (i det følgende 
“kampagneperioden”). Ansøgninger om tilbagebetaling skal sendes inden for 100 dage fra 
købsdatoen, hvilket inkluderer forsendelsesdatoen. Ansøgninger om tilbagebetaling, der 
modtages efter kampagnen eller efter 100 dage fra købsdatoen, afvises.

3. Tilbuddet er begrænset til følgende Remington-produkter; IPL6250, IPL6750, IPL6780, 
IPL8500, IPL3500, WDF5030, EP7070, EP7300, EP7500, EP7700, FC1000, FC500, CR6000, 
CR4000, MB050, XF8705, XF8505, PR1350, PR1370, MB4700, MB6850, F9200, HC7170, 
XF9000, XR1530, XR1550, XR1570, HF9000, HC9100, F5000, PG5000, HC450, R5000, 
MB7000,MB5000, PG6000, PG6000, XR1500, EC9001, S9001, HC7151, MB4049, MB9100, 
MB7050, PG9100

4. Gælder desuden alle produkter købt hos Elgiganten og Imerco.
5. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet opnået ved brugen af Remington-produktet som 

defineret i punkt 3, vil Remington refundere den faktisk betalte købspris i henhold til disse 
vilkår og betingelser.
Hvem kan gøre brug af garantien? 

6. Tilbuddet er åbent for alle private husstande og slutbrugere med bopæl i Danmark som er 
mindst 18 år.

7. Medarbejdere og deres nærmeste familiemedlemmer hos Remington, deres agenter og alle 
andre, der er professionelt forbundet med denne kampagne, må ikke deltage. Masse- eller 
tredjepartsansøgninger vil ikke blive accepteret. 

8. Internetadgang og printer er påkrævet. Hvis du ikke har en printer, skal du skrive alle de 
oplysninger, der anmodes om på ansøgningsskemaet, på et stykke papir og sende dem til os 
i henhold til klausul 8 og 9 nedenfor. 
Hvordan gør jeg brug af garantien? 

9. For at lave en ansøgning og få pengene tilbage, skal du gå til https://dk.remington-europe.
com/100-dages-kob-og-prov-garanti. Alle ansøgere skal angive følgende oplysninger på 
den downloadbare formular: købt produkt/model, butik/online-forhandler hvor produktet er 
købt, købsdato, købspris, returneringsårsag, navn og adresse, banknavn og kontonummer.

10. Udskriv og send den udfyldte formular sammen med købsbeviset (din originale, daterede 
kvittering) og det relevante Remington-produkt, inklusiv eventuelt tilbehør, til følgende 
adresse:
CJ Hvidevareservice
att. Money Back Guarantee
Thorndahlsvej 11
9200 Aalborg SV
Tlf: 9818 2100

11. Bemærk at dokumentationen på købsbevis ikke returneres.
12. Remington refunderer porto og pakkeomkostninger, såfremt der vedlægges gyldig kvittering 

for fragtpris. 
13. Det købte Remington produkt skal fremgå af det oprindelige købsbevis. Hvis dette ikke 

fremgår som defineret i punkt 3 på ansøgerens købsbevis for køb eller  kassebon, eller hvis 
ansøgeren ikke har et købsbevis eller  kassebon, vil ansøgningen blive afvist.

14. Fristen for indsendelse af refusionsansøgninger er den 8.6.2021 (poststemplets dato finder 
anvendelse i denne henseende) og formularer der indsendes efter denne dato bliver afvist.

15. Ufuldstændige, fejlagtige eller forsinkede indsendelser, eller indsendelser der indeholder 
forkerte oplysninger, vil blive afvist. Dokumentation for afsendelse vil ikke blive accepteret 
som bevis på modtagelse. Vi hæfter ikke for bortkomne, beskadigede eller forsinkede 
formularer og/eller deres indhold.

16. Såfremt en ansøgning ikke accepteres af en af de ovennævnte grunde, eller hvis 
bankoverførslen afvises på grund af forkerte oplysninger, bortfalder køb og prøv garantien. I 
dette tilfælde vil vi bestræbe os på at returnere produktet til den oplyste adresse. Remington 
dække portoudgifterne, men der foretages ingen tilbagebetaling.

17. Remington refunderer den faktiske købspris for højst ét købt Remington-produkt, efter 
evt. kampagnerabatter er fratrukket, som fremgår af det orginale, indsendte købsbevis for 
ansøgninger om tilbagebetaling, som er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. 
Tilbagebetalingen foretages kun via bankoverførsel. Alternativ kontantbetaling er ikke mulig.

18. Refusionen foretages udelukkende ved bankoverførsel inden for 60 dage efter modtagelse af 
refusionsanmodningen.

19. Kun én refusion pr. husstand pr. år pr. produkt.
20. Denne køb og prøv garanti påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.
21. Remington forbeholder sig retten til at ændre eller trække denne kampagne tilbage til enhver 

tid uden forudgående varsel, hvis omstændighederne er uundgåelige.  
22. Remington kan ikke tilbyde refusion på produkter, der er købt fra uautoriserede detailhandlere 

eller uautoriserede kilder. 
23. Remingtons beslutning er endelig og bindende i alle henseender. 
24. Disse vilkår og betingelser reguleres af lovgivningen i Danmark.
25. Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger
26. Den enkelte ansøger giver sit samtykke til, at Remington indsamler, behandler og bruger 

personoplysningerne som nævnt ovenfor udelukkende til formålet med og under varigheden 
af denne kampagne. Medmindre det er krævet ved lov, vil Remington ikke videregive 
ansøgerens oplysninger til nogen tredjepart uden udtrykkelig tilladelse fra ansøgeren. 
Ansøgeren accepterer, at Remington har ret til at videregive ansøgerens personoplysninger til 
tredjemand i det omfang dette er nødvendigt for at eksekvere garantien. 

Yderligere detaljer om, hvordan vi behandler personoplysninger, kan findes på vores hjemmeside under fortroligheds- og datasikkerhedspolitik.
Seneste opdatering: oktober 2020

FORMULAR TIL TILBAGEBETALING

Købt produkt/model:

Navn:

Postnummer:

E-mailadresse:

Kontonummer: Bankadresse:

Banknavn:

Kontaktnr:

Adresse:

Hvorfor returnerer du dette produkt? (mindst 30 ord):

Købt fra:

Købsdato (DD/MM/ÅÅ):   Købspris:/ /

til én refusion pr. husstand pr. år. Tilbagebetaling udføres kun via 
bankoverførsel. Se de fulde vilkår og betingelser, herunder en liste over 
omfattede produkter og oplysninger om, hvordan en ansøgning indsendes, 
på www.Remington-europe.com/denmark/mbg

Fulde vilkår og betingelser

https://dk.remington-europe.com/100-dages-k%C3%B8b-og-pr%C3%B8v-garanti

