
Bij aankoop van een Braun 
CareStyle stoomgenerator

Actieperiode: 1 januari t/m 30 juni 2019

Zie binnenzijde voor actievoorwaarden

Double Steam technologie

FreeGlide 3D
technologie 



*Actiemodellen: IS 2043 BL, IS 3022 WH, IS 3041 WH, IS 3042 WH, IS 5022 
WH, IS 5042 WH, IS 5043 WH, IS 5044 BK, IS 7055 WH Pro, IS 7056 BK Pro,
IS 7155 WH, IS 7156 BK.

Braun behoudt zich het recht voor om de acties op elk moment stop te zetten of 
te wijzigen, zonder schriftelijke opgave. Druk- en typefouten voorbehouden.

Hoe neemt u deel aan deze Niet tevreden, 
Geld terug-actie?
Stap 1:  Ga naar www.braunhousehold.nl 

en klik op de actiebanner.
Stap 2:  Vul het registratieformulier volledig 

in. Na uw registratie ontvangt u 
automatisch een bevestigingsmail.

Stap 3:  Print de bevestigingsmail uit en stuur 
deze naar het adres dat vermeld 
staat in de bevestigingsmail, samen met:

   - de volledige stoomgenerator 
 (incl. gebruiksaanwijzing)

  - een kopie van uw aankoopbewijs.

Deze actie is alleen geldig indien u binnen 107 dagen na 
aankoopdatum het actiemodel* retour stuurt. Uiteraard 
dient u zelf het postpakket voldoende te frankeren.

Actievoorwaarden Niet tevreden, Geld terug-actie:
•   Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel* tussen 

1 januari t/m 30 juni 2019 in Nederland.
•  Uw retourpakket (product in degelijke en stevige verpakking, 

bevestigingsmail en kopie aankoopbewijs) dient binnen de gestelde 
termijn te zijn verstuurd. Pakketten ontvangen na de termijn van
107 dagen na aankoopdatum worden niet in behandeling genomen.

•  Bij online aankopen dient het adres op zowel de factuur als de 
bevestigingsmail overeen te komen.

•  U dient zelf zorg te dragen voor een correcte en stevige verzending 
van het product. Braun is niet verantwoordelijk voor beschadigingen 
tijdens het transport.

•  Onvolledige of beschadigde stoomgeneratoren komen niet in 
aanmerking voor deze actie. Het product wordt bij ontvangst 
nagekeken en beoordeeld door Braun-medewerkers.

•  Portokosten verbonden aan deze actie worden niet terugbetaald.
•  Na ontvangst en controle van uw retourzending wordt het 

aankoopbedrag binnen 4 weken teruggestort op uw Nederlandse 
bankrekening.

•  Deze Niet tevreden, Geld terug-actie is niet geldig in combinatie met 
mogelijke cashbackacties.

Met een Braun CareStyle stoomgenerator strijkt u met 
het grootste plezier én gemak supersnel uw strijkgoed 
weg. Kies het actiemodel* stoomgenerator dat bij uw 
wensen past en u ontvangt na registratie maar liefst 4 jaar 
garantie.

Wij zijn ervan overtuigd dat uw 
nieuwe Braun stoomgenerator 
u zal bevallen. Bent u tegen alle 
verwachtingen in na 100 dagen toch 
niet tevreden over het product, dan 
kunt u gebruik maken van de Niet 
tevreden, Geld terug-actie.Registreren voor 4 jaar garantie?

Stap 1:  Ga na aankoop van een actiemodel naar 
www.braunhousehold.nl en klik op de actiebanner.

Stap 2:  Vul het registratieformulier volledig 
in. Na uw registratie ontvangt u 
automatisch een bevestigingsmail.

Stap 3:  Print de bevestigingsmail uit en 
stuur deze samen met een kopie 
van uw aankoopbewijs naar het 
adres dat vermeld staat in de 
bevestigingsmail.

Indien uw deelname voldoet aan alle actievoorwaarden 
wordt het garantiebewijs binnen 4 weken na ontvangst 
van uw documenten naar uw e-mailadres verstuurd.

Actievoorwaarden 4 jaar garantie-actie:
•   Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel* tussen 

1 januari t/m 30 juni 2019 in Nederland.
•  Uw inzending dient vóór 21 juli 2019 te worden ingestuurd. Latere 

inzendingen worden niet in behandeling genomen.
•  Alléén complete inzendingen incl. print van de bevestigingsmail en 

kopie van uw aankoopbewijs worden in behandeling genomen.
•  Na ontvangst van uw garantiebewijs heeft u recht op 2 jaar 

fabrieksgarantie volgens Europese wetgeving plus 2 jaar extra 
fabrieksgarantie.

•  Braun behoudt zich het recht voor om de acties op elk moment 
stop te zetten of te wijzigen, zonder schriftelijke opgave. Druk- en 
typefouten voorbehouden.


