
300 kr tillbaka!
Köp en av Brauns Series 7-rakapparater: SH799cc+ccr2, 
SH799cc, SH790cc, SH765cc, 760cc, SH750cc, SH740sW&D  
nu och få 300 kr återbetalt till ditt bankkonto.

Brauns Series 7 har 10 000 aktiva mikrovibrationer
Series 7 är den mest teknologiskt avancerade rakapparaten 
från Braun och ger ett enastående resultat. Den revolutione-
rande soniska tekniken med 10 000 mikrovibrationer hjälper 
till att fånga upp fler hårstrån med varje drag – för Brauns
närmaste och mest bekväma rakning hittills. Alla Series 
7-modeller tillverkas i Tyskland och kombinerar den mest 
avancerade tekniken med Brauns välkända design. Den 
ergonomiska rakapparaten finns nu i en elegant metallicfärg 
och har vår avancerade LCD-skärm. Dessutom kan du 
njuta av Brauns mest avancerade rengöringscenter hittills: 
Det rengör, laddar, smörjer och torkar automatiskt din 
rakapparat med ett enkelt knapptryck.

Braun erbjuder en 60 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt och
låter dig därför prova på produkten i 60 dagar. Om du inte 
är helt nöjd så ger vi dig pengarna tillbaka utan att ställa 
några frågor! Se Braun.com för mer information om 
”Köp och prova”-garantin.

Braun Series 7 med sonisk teknologi.

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.



200 kr tillbaka!
Köp en av Brauns Series 5-rakapparater SH5090cc, 5070cc, 
SH5050cc, SH5040sW&D, SH5030s, SH5020s, nu och få 200 kr 
återbetalt till ditt bankkonto.

Braun erbjuder en 60 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt och låter 
dig därför prova på produkten i 60 dagar. Om du inte 
är helt nöjd så ger vi dig pengarna tillbaka utan att ställa några 
frågor! Se Braun.com/nordic för mer information om 
”Köp och prova”-garantin.

Braun Series 5  
Succeeds where others fail

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.



X
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KISS CoolTec Brand Guideline

X
X

KISS CoolTec Brand Guideline

200 kr tillbaka!
Köp en av Brauns CoolTec-rakapparater, CT5cc, CT4s, 
CT2cc, CT2cc+ccr2, CT2s, CT2s-w nu och få 200 kr 
återbetalt till ditt bankkonto.

Braun erbjuder en 60 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt 
och låter dig därför prova på produkten i 60 dagar. 
Om du inte är helt nöjd så ger vi dig pengarna tillbaka 
utan att ställa några frågor! Se Braun.com/nordic för mer 
information om ”Köp och prova”-garantin.

Världens första rakapparat 
med aktiv kylteknik: 

Lägger hudirritation på is

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.



150 kr tillbaka!
Köp en av Brauns WF2s Blue, WF2s White, WF2s Red, 
nu och få 150 kr återbetalt till ditt bankkonto.

Braun erbjuder en 60 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt och 
låter dig därför prova på produkten i 60 dagar. Om du inte 
är helt nöjd så ger vi dig pengarna tillbaka utan att ställa 
några frågor! Se Braun.com/nordic för mer information om 
”Köp och prova”-garantin.

WaterFlex Wet&Dry  
For an unbeatably close*, 

smooth feeling. Work with foam.

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.



100 kr tillbaka!
Köp en av Brauns Series 3-rakapparater SH390cc, 
SH380W&D, SH380W&D+PT, SH370cc, SH360, SH350cc, 
SH340W&D, SH330 eller SH320 nu och få 100 kr återbetalt 
till ditt bankkonto.

Braun erbjuder en 60 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt och 
låter dig därför prova på produkten i 60 dagar. Om du inte 
är helt nöjd så ger vi dig pengarna tillbaka utan att ställa 
några frågor! Se Braun.com/nordic för mer information om 
”Köp och prova”-garantin.

Braun Series 3 med SensoFoil™.

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.



300 kr tillbaka!
Köp en Gillette Venus Naked Skin® designed by Braun  
nu och få 300 kr återbetalt till ditt bankkonto.

Gillette Venus Naked Skin® designad av Braun är  
kliniskt och dermatologiskt testad så att du kan  
använda IPL-teknologin hemma på ett säkert sätt. 
Venus Naked Skin®-systemet med intensiva  
ljuspulseringar (Intense Pulsed Light) härstammar  
från professionell IPL-teknologi och hjälper till att  
bryta hårets återväxtcykel. Och det till en bråkdel 
av kostnaden för professionella behandlingar.

Braun erbjuder en 90 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt 
och låter dig därför prova på produkten i 90 dagar.  
Om du inte är helt nöjd så ger vi dig pengarna  
tillbaka utan att ställa några frågor! 
Se Braun.com/nordic för mer information om 
”Köp och prova”-garantin. Gillette Venus Naked Skin® 

designed by Braun

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.



200 kr tillbaka!
Köp en Silk-épil SkinSpa & Premium Epilator: 
SE9969, SE9961, SE7979, SE7929, SE7951 nu 
och få 200 kr återbetalt till ditt bankkonto.

Silk-épil SkinSpa. 2 skönhetsbehandlingar. 2 x bättre. 
Bättre än vax på korta hår. Bättre än manuell exfoliering.

Epilatorn tar bort de allra kortaste och finaste hårstrån 
(0,5 mm) för upp till fyra veckors len hud. Ett långvarigt 
resultat som rakning inte kan erbjuda. 
Exfolieringsborsten avlägsnar döda hudceller med  
masserande mikrovibrationer för att lyfta fram den  
naturliga skönheten hos en fräsch hud. För ett  
resultat i klass med professionell exfoliering.

Braun erbjuder en 60 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt 
och låter dig därför prova på produkten i 60 dagar.  
Om du inte är helt nöjd så ger vi dig pengarna  
tillbaka utan att ställa några frågor! Se Braun.com/nordic 
för mer information om ”Köp och prova”-garantin.

Avlägsnar även de kortaste 
håren och ger huden ny lyster

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.



100 kr tillbaka!
på din Silk-épil 9 & 7 Epilator från Braun

Gäller för: SE9561, SE9541, SE9579, SE9558, SE7561, 
SE7721, SE7771, SE7751, SE7569, SE7681, SE7281, 
SE7175.

Brauns Silk-épil Epilators är en revolution inom epilering 
och ger en helt ny känsla av lenhet. De ger dig både det 
långvariga resultat* du önskar och den silkeslena känslan 
du älskar. Epilatorns patenterade 2-i-1 Smoothing System 
kombinerar den bästa Silk-épilepileringsteknologin från 
Braun med avancerad Gillette Venus-rakningsteknik. Vid 
användning i badet eller duschen glider den smidigt över din 
hud med dubbel effekt: Först avlägsnar epilatorn effektivt och 
skonsamt hårstråt från roten för ett långvarigt resultat. 
De integrerade Venusbladen följer sedan bakom epilatorn 
för en silkeslen och hudnära rakning. *Långvariga resultat efter 
3–4 användningar, då det mesta av håret är epilerat.

Braun erbjuder en 60 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt och 
låter dig därför prova på produkten i 60 dagar. Om du inte 
är helt nöjd så ger vi dig pengarna tillbaka utan att ställa 
några frågor! Se Braun.com/nordic för mer information om 
”Köp och prova”-garantin.

Brauns bekvämaste epilator 
någonsin - effektiv epilering 

med bara 1 drag.

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.



100 kr tillbaka!
på din Series 7-hårvårdsprodukt från Braun

Gäller för:
Brauns hårtorkar: HD785, HD780, HD750, HD730, HD710
Brauns plattångar: ST780 SensoCare, ST750, ST730, ST710
Brauns locktångar: CU750, CU710,
Brauns Satin-hårborstar: BR730, BR710, AS720

Brauns Series 7-hårvårdsprodukter är utvecklade för att 
göra ditt hår glänsande friskt. Brauns IONTEC inkluderas 
i samtliga Series 7-produkter från Braun. IONTEC frigör 
miljontals joner med ett enkelt knapptryck. Jonerna omsluter 
varje hårstrå för att återställa glansen.

Braun erbjuder en 60 dagars ”Köp och prova”-garanti. 
Braun vill att du ska vara 100% nöjd med din produkt och 
låter dig därför prova på produkten i 60 dagar. Om du inte 
är helt nöjd så ger vi dig pengarna tillbaka utan att ställa 
några frågor! Se Braun.com/nordic för mer information om 
”Köp och prova”-garantin.

Det effektivaste sättet för en sund 
glans i håret: Braun IONTEC.

Kontonummer i banken dit utbetalning skall ske:

Clearing nr*:    Kontonr*:

Namn:

Adress:

Postnr.: Ort:

Datum: Tel:

Underskrift: 

* Numret måste vara ifyllt korrekt för att vi skall kunna genomföra utbetalningen.

För att lösa in kupongen:
Fyll i alla uppgifter på kupongen. Klipp ut EAN-koden (streckkoden) från förpackningen. Lägg den i ett kuvert tillsammans
med kupong och kvittot från inköpet, och skicka det till nedanstående adress:

El & Digital Service AB
Ringvägen 17
118 53  STOCKHOLM
Tel: 08-84 51 80
 

Betalningen till ditt konto kan ta upp till 60 dagar. Felaktigt ifyllda kuponger kommer inte att behandlas. 
Detta erbjudande är endast giltigt på någon av nedan återförsäljare: Elgiganten, Mediamarkt, Siba, Webhallen.se, 
Tretti.se, Teknikmagasinet, NetOnNet, Jernia, Elon, Elkedjan, NK, Åhlens, Sedon.se, Komplett, Wupti.com, 
WhiteAway, L’EASY.  Erbjudandet är endast giltigt 01/05/15 – 30/06/15.


