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Warunki programu zwrotu pieniędzy w ramach platformy EverydayMe
Witaj w programie zwrotu pieniędzy [Cashback] - EverydayMe!
Niniejsze Warunki („Warunki”) określają zasady korzystania z programu zwrotu pieniędzy w ramach
platformy EverydayMe w Polsce (zwanego dalej „Program zwrotu pieniędzy”), oferowanego przez firmę
Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. zarejestrowanym użytkownikom https://www.everydayme.pl/.
Współorganizatorem Programu zwrotu pieniędzy jest Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej
części niniejszych warunków zarejestrowani użytkownicy programu zwrotu pieniędzy są zwani „Pan/Pani”
a nasza firma jest dalej zwana „P&G”, „EverydayMe", „my” lub „nas”. Zanim zdecyduje Pan/Pani o
wzięciu udziału w programie, prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami i przystąpić do
programu wyłącznie, jeśli wyraża Pan/Pani na nie zgodę. Udział w programie zwrotu pieniędzy podlega
niniejszym Warunkom oraz ogólnym warunkom P&G, dostępnym pod adresem:
http://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml, które są w dalszej części zwane „Naszymi
warunkami”. Korzystając z programu zwrotu pieniędzy, wyraża Pan/Pani zgodę na Nasze warunki.
Więcej informacji na temat platformy EverydayMe oraz programu zwrotu pieniędzy znajdzie Pan/Pani pod
adresem: http://www.everydayme.pl
W razie pytań, prosimy odwiedzić stronę:
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%
26G&autoModal=false#brandListDiv
1) Kto może przystąpić do programu:
1. W niniejszym programie mogą brać udział osoby fizyczne w wieku 18 lat i powyżej, które zamieszkują
na terytorium Rzeczpospolitej Polski i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które
dokonały rejestracji na stronie EverydayMe.pl, dalej zwani „Użytkownikami”.
2. Program jest kierowany do konsumentów w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego.
3. W programie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. oraz jej
filii i przedstawicielstw, członkowie rodziny takich pracowników oraz wszelkie pozostałe osoby
mające związek z platformą EverydayMe.pl.
2) Informacje dla użytkownika:
1. P&G jest administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału w programie
zwrotu pieniędzy. Obejmuje to Pana/Pani dane osobowe oraz informacje podane w trakcie procesu
rejestracji, dodatkowe informacje, podawane w momencie aktualizacji danych oraz wszelkie
informacje znajdujące się na Pani/Pana dowodzie zakupu w momencie ich przesyłania. Na zlecenie
P&G dane osobowe będzie przetwarzać Listonic Sp. z o.o. w zakresie związanym z organizacją
Programu zwrotu pieniędzy. Listonic Sp. z o.o. będzie administratorem Państwa danych wyłącznie w
zakresie procesu dokonywania zwrotu.
2. Informacje udostępniane przez Pana/Panią w powyżej wymienionych sytuacjach są niezbędne, aby
mógł Pan/Pani wziąć udział w programie i korzystać z jego usług a także, aby umożliwić firmie P&G
zweryfikowanie wybranego przez Pana/Panią kuponu z dokonanym przez Pana/Panią zakupem.
3. Za uprzednią zgodą użytkownika wyrażoną podczas rejestracji bądź zgłoszenia do programu cashback,
podane dane będziemy również wykorzystywać do celów badań marketingowych, dzięki którym
będziemy w stanie oferować naszym użytkownikom spersonalizowane i dopasowane oferty kuponów
w ramach programu zwrotu pieniędzy na platformie EverydayMe.pl.
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4. Bazując na wyraźnej, dobrowolnej zgodzie użytkownika wyrażonej podczas zgłoszenia do programu,
będziemy używać danych z przesyłanych nam dowodów zakupu aby dopasowywać treści które
wysyłamy do użytkowników oraz, bazując na automatycznym przetwarzaniu (profilowaniu) danych,
będziemy wysyłać użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej spersonalizowane i
dopasowane oferty od EverydayMe i zaufanych marek P&G, które mogą zainteresować użytkownika.
5. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich preferencji poprzez panel użytkownika na platformie
everydayme.pl
6. Informacje te mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do pozostałych spółek grupy
P&G oraz stron trzecich działających w imieniu P&G.
7. Przysługują Panu/Pani prawa ochrony danych: prawo dostępu do swoich danych, poprawiania,
usuwania, przekazywania ich innemu dostawcy, zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia zakresu
przetwarzania danych osobowych jakie posiadamy na Pani/Pana temat lub prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie. Jeśli nie usatysfakcjonuje Pani/Pana nasza odpowiedź na Pani/Pana żądanie, ma
Pan/Pani również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w Pana/Pani kraju. Aby skorzystać z
przysługujących Panu/Pani praw, prosimy zapoznać się z sekcją „Twoje prawa i możliwości wyboru”
naszej Polityki Prywatności.W celu zapoznania się z pełną wersją polityki prywatności firmy P&G,
prosimy kliknąć tutaj: Polityka ochrony prywatności konsumentów.
3) Zasada działania programu:
1. Aby móc wziąć udział w programie zwrotu pieniędzy, użytkownik musi być zarejestrowany na stronie
EverydayMe.pl. Może się Pan/Pani zarejestrować tutaj https://www.everydayme.pl/rejestracja.
2. Użytkownik musi wejść na stronę https://www.everydayme.pl/oferty i dodać wirtualny kupon
promocyjny do koszyka, klikając przycisk „+ Dodaj”.
3. Użytkownik musi wybrać opcję załadowania paragonu lub faktury wystawionej na osobę fizyczną dalej
zwanych dowodem zakupu, aby móc korzystać z programu zwrotu pieniędzy.
4. Nie będą przyjmowane same potwierdzenia zamówień złożonych przez Internet ani dowody zakupu
wypisane odręcznie.
5. Zwrot pieniędzy jest przyznawany na podstawie ceny zakupu produktu widocznej na przesłanym
zdjęciu dowodu zakupu;
6. Produkty zgłaszane do programu zwrotu pieniędzy muszą znajdować się na jednym dowodzie zakupu.
7. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, Użytkownik musi posiadać aktywny, należący do Użytkownika
rachunek bankowy w Polsce.
8. Jeden rachunek bankowy można wykorzystać w niniejszym programie tylko raz.
9. Jeśli platforma EverydayMe.pl nie jest dostępna w momencie, gdy użytkownik jest w trakcie procesu
rejestrowania żądania zwrotu pieniędzy, należna mu suma zostanie automatycznie przywrócona.
10. W przypadku, gdy dowód zakupu nie zostanie zatwierdzony, użytkownik otrzyma informację mailem.
11. Na stronie dostępna jest jedynie ograniczona liczba kuponów przysługujących z tytułu zeskanowanego
dowodu zakupu. Jeśli oferta zostanie wyczerpana zanim użytkownik zapisze kupon w swoim koszyku,
użytkownik nie będzie mógł z niego skorzystać a tym samym wziąć udziału w promocji cashback.
12. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu produktów P&G na terytorium Polski.
4) Jak wykorzystać zniżkę z tytułu zeskanowanego dowodu zakupu:
1. Każda osoba może skorzystać ze zwrotu pieniędzy w niniejszym programie Cashback tylko jeden raz
na każdy z poszczególnych kuponów wyszczególniony w punkcie 5.6.
2. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany tylko jeden raz - do uzyskania tylko jednego ze
zwrotów dostępnych na platformie everydayme.
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3. Zawsze zostaje naliczony zwrot, który jest najbardziej korzystny dla użytkownika w ramach kuponów
dodanych do koszyka.
4. Użytkownik musi w trakcie trwania niniejszego programu dokonać zakupu spełniającego warunki
określone w niniejszym regulaminie oraz przesłać zdjęcie dowodu zakupu przed końcem daty ważności
niniejszego programu.
5. Aby dany dowód zakupu został zaakceptowany, następujące informacje muszą być widoczne i
czytelne: data zakupu, nazwa lub logo sprzedawcy, możliwa do zidentyfikowania nazwa zakupionej
marki/produktu oraz jednostkowa cena zakupu.
6. W uzasadnionych przypadkach, w stosunku do konsumenta który zawarł umowę na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowej weryfikacji i odmowy
przyznania środków w ramach niniejszej akcji, na wypadek gdyby konsument odstąpił od zawartej
umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 287) lub zgodnie z innym, przysługującym mu uprawnieniem, które skutkuje uznaniem umowy
za niezawartą.
7. W uzasadnionych przypadkach, w celach weryfikacyjnych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
uprzedniego poproszenia Użytkownika o dodatkowe dane potwierdzające prawdziwość zakupu, na
przykład o przesłanie zdjęcia numeru seryjnego produktu po wyjęciu z pudełka, zdjęcia produktu po
wyjęciu z pudełka.
8. Proces akceptacji dowodu zakupu może potrwać maksymalnie 72 godziny. Przesłanie dodatkowych
danych potwierdzających prawdziwość zakupu rozpoczyna bieg terminu akceptacji rachunku na nowo.
9. Po pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu, środki cashback zostaną przyznane na wirtualne saldo, z
którego, na wniosek Użytkownika, dokonany zostanie następnie przelew zgodnie z pkt. 11.
10. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłącznie przelewem bankowym obsługiwanym przez Listonic Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.
11. Transfer pieniędzy odbędzie się w ciągu 30 dni roboczych od chwili poprawnego zgłoszenia wniosku
o wypłatę. W razie potrzeby weryfikacji zgłoszenia w trybie pkt 4) ust 6 i 7 niniejszego regulaminu, za
moment poprawnego zgłoszenia wniosku o wypłatę rozumie się moment pozytywnego zweryfikowania
zgłoszenia przez Organizatorów.

5) Mechanizm oferty zwrotu gotówki:
Poniżej znajduje się mechanizm oferty zwrotu pieniędzy z zakupu produktów marki Braun
w niniejszym programie.
1. Kup w czasie trwania niniejszego programu produkty Braun biorące udział w promocji. Lista produktów
biorących udział w promocji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Produkty zgłaszane
do programu zwrotu pieniędzy muszą znajdować sie na jednym dowodzie zakupu;
2. Zachowaj dowód zakupu;
3. Wejdź na www.everydayme.pl: zarejestruj się i dodaj kupon promocyjny do koszyka;
4. Prześlij zdjęcie dowodu zakupu;
5. Otrzymaj zwrot określonej poniżej kwoty. Kwota zwrotu (cashback) zależna jest od przekroczonego
progu minimalnej wydanej kwoty wydanej na produkty marki Braun biorących udział w promocji;
6. Zwrot pieniędzy jest przyznawany na podstawie ceny zakupu produktu widocznej na przesłanym
zdjęciu paragonu, zgodnie z poniższym systemem rabatów:
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Cena brutto produktów Braun*
250-499,99 PLN
500-749,99 PLN
750-999,99 PLN
1000+ PLN

Wartość zwrotu w PLN

50
100
150
200

* Wszystkie decyzje w zakresie cen, towarów wprowadzanych do odsprzedaży czy merchandisingu pozostają wyłącznie w zakresie własnego
uznania detalisty / hurtowni / dystrybutora.

7. Program zwrotu pieniędzy dotyczy niżej wymienionych marek:
Braun

6) Warunki udziału:
1. Względem korzystania z programu zwrotu pieniędzy zastosowanie mają ogólne warunki firmy P&G
(https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml), a w szczególności poniższe warunki.
2. P&G zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z programu zwrotu pieniędzy i platformy
EverydayMe, jeśli dopuści się naruszenia niniejszych warunków lub przepisów prawa, lub też, gdy
jego/jej działania będą w inny sposób szkodliwe bądź nieuczciwe.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciw Użytkownikowi, który
celowo dokonuje fałszywego zgłoszenia do programu.
4. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania treści zawierających wirusy, trojany, robaki, złośliwe
oprogramowanie, boty, programy szpiegujące lub wszelkie inne kody komputerowe mające na celu
uszkodzenie, zakłócanie lub podstępne przechwytywanie, czy też przejmowanie kontroli nad
systemami, danymi lub informacjami;
5. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów wizualnych, tekstów, zdjęć,
wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio lub wszelkich innym materiałów stanowiących
wiadomości-śmieci, spam, reklamę, oprogramowanie reklamowe, łańcuszki szczęścia, systemy
piramid i/lub oferty handlowe lub takich, które naruszają prawa (wliczając w to prawa autorskie, znaki
handlowe, tajemnice handlowe lub prawa osobiste bądź majątkowe osób trzecich) i prywatność stron
trzecich, przedstawiające, nawiązujące lub zachęcające do zachowań przestępczych lub które mogłyby
skutkować odpowiedzialnością finansową bądź które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać przepisy
i regulacje lokalne, krajowe, federalne lub międzynarodowe;
6. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów graficznych, tekstów, zdjęć,
wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio lub wszelkich innych materiałów o charakterze
obraźliwym, szkodliwym, zastraszającym, napastliwym, rasistowskim, o podtekście seksualnym,
nacechowanych nienawiścią bądź brutalnością.
7. Jeśli ma Pan/Pani uzasadnione powody, aby podejrzewać lub jeśli zauważył Pan/Pani nieupoważnione
wykorzystywanie Pana/Pani konta, prosimy nas o tym natychmiast poinformować pod
adresem https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl
&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv
8. Do udziału w programie niezbędny jest dostęp do internetu. Przepustowość łącza użytkownika musi
być wystarczająca do wypełnienia formularza zgłoszenia do programu i jego przesłania. Organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie, niezależne od nich problemy techniczne związane ze
sprzętem, oprogramowaniem, serwerami, stroną internetową lub połączeniem z Internetem, które
uniemożliwiają lub utrudniają użytkownikowi udział w programie cashback.
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9. Organizatorom przysługuje, po uprzedniej weryfikacji, prawo do wstrzymania lub odmowy wypłaty
cashbacku:
a) W przypadku zgłoszeń, które nie spełniają wymogów regulaminu niniejszego programu;
b) W przypadku zgłoszeń udziału, jeżeli zgłoszenia te wzbudzają uzasadnione i udokumentowane
podejrzenie sfałszowania, oszustwa lub innej, nieuprawnionej ingerencji;
c) W stosunku do osoby, która uprzednio dokonała, udokumentowanego przez Organizatorów,
fałszywego zgłoszenia lub zgłoszenia w inny sposób naruszającego regulamin niniejszego
programu;
d) W przypadku zgłoszeń, w których podano numer seryjny produktu, numer dowodu zakupu albo
inny numer identyfikacyjny, które zostały już uprzednio wykorzystane we wcześniejszym
programie bądź we wcześniejszym zgłoszeniu lub zgłoszeniach w niniejszym programie.
10. Nie ma możliwości zamiany cashbacku na jakikolwiek inny produkt lub ekwiwalent pieniężny, jak
również na gotówkę, bon, lub jakikolwiek kredyt.
7) Zakończenie programu
1. Czas trwania programu: od 01.05.2021 do 30.06.2021 lub do wyczerpania limitu zwrotów. Na każdy
z progów wyszczególnionych w punkcie 5.6. oraz poniżej przewidziany jest limit ilościowy kuponów
który wynosi łącznie 750 kuponów. Ilość ta może zostać zwiększona, bez konieczności informowania
o tej zmianie wszystkich uczestników promocji, aż do ilości maksymalnej 1500, na wszystkie progi
łącznie. Jeśli ilość maksymalna zostanie wyczerpana, poinformujemy wyraźnie o wcześniejszym
terminie zakończenia programu.
Nazwa akcji

Cena brutto produktów Braun*

Wartość zwrotu w PLN

Dostępna ilość
kuponów

250-499,99 PLN
500-749,99 PLN
750-999,99 PLN
1000+ PLN

50
100
150
200

463
93
24
170

Cashback Braun - male
Cashback Braun - male
Cashback Braun - male
Cashback Braun - male

2. Powiadomienie o wcześniejszym zakończeniu akcji zostanie umieszczone na stronie everydayme.pl.
3. Dzień 30.06.2021 jest ostatnim dniem, z którego dowody zakupu będą mogły zostać przesłane do
programu zwrotu pieniędzy.
8) Prawo właściwe i jurysdykcja:
Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory czy reklamacje powstałe na ich gruncie lub z nimi związane,
dotyczące ich celu lub procesów (wliczając w to sprawy sądowe lub reklamacje nieuregulowane w umowie)
będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim i przez Sąd wedle właściwości miejscowej
Użytkownika.
Program jest dostępny dla każdego sklepu/sieci handlowej w Polsce który/która oferuje wymienione
powyżej produkty Brauna oraz dokonał/dokonała ich zakupu w ramach oficjalnej dysytrybucji PG DS.
Polska sp z o.o., na przykład:
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Lp

Sklep

1 al.to
Allegro - oficjalny sklep Braun https://allegro.pl/uzytkownik/sma_braun_pl?bmatch=baseline2 product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-2-0717
3 Auchan (auchan.pl)
4 Carrefour (carrefour.pl)
5 E.leclerc (leclerc.pl)
6 RTV EURO AGD (Euro.com.pl)
7 komputronik.pl
8 Mediaexpert (mediaexpert.pl)
9 Media Markt (mediamarkt.pl)
10 Neonet (neonet.pl)
11 Selgros (selgros24.pl)
12 Transgourmet Polska Sp. z o.o.
13 Max Elektro
14 F.H. ŁUKASZ KRÓL (LUKE.PL)
15 avans.pl
16 electro.pl
17 empik.com (bezpośrednio z Empik)
18 neo24.pl
19 oleole.pl
20 Vobis (I-TERRA SP. Z O.O.) NICK ALLEGRO: VOBIS_SA
21 ELBIS SP Z O.O. NICK ALLEGRO: AGD-PERFEKT
22 AB-FOTO Sp. z o.o.
23 DOUGLAS (Douglas.pl)
Organizatorzy:
Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa
Listonic Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 99, 90-425 Lódź
Warszawa, dnia 1.05.2021
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Załącznik 1 – lista produktów biorących udział w promocji
Lp.

Nazwa produktu Braun

Kod kreskowy EAN

1

BRAUN SHAVER MBS5 BLK BOX CEEMEA

4210201320517

2

BRAUN SHAVER MBS7 BLK BOX CEEMEA

4210201320531

3

BRAUN SHAVER MBS9 BLK BOX CEEMEA

4210201320272

4

BRAUN MGK3220

4210201283713

5

BRAUN MGK3221

4210201281153

6

BRAUN MGK3242

4210201296157

7

BRAUN MGK3245

4210201283683

8

BRAUN MGK5245

4210201283232

9

BRAUN MGK5260

4210201283270

10

BRAUN MGK5280

4210201283317

11

BRAUN MGK7220

4210201281177

12

BRAUN MGK7221

4210201283355

13

BRAUN BT3221

4210201281207

14

BRAUN BT3222

4210201283768

15

BRAUN BT3240

4210201283805

16

BRAUN BT3241

4210201283393

17

BRAUN BT3242

4210201283447

18

BRAUN BT5240

4210201283485

19

BRAUN BT5242

4210201283515

20

BRAUN BT5260

4210201283546

21

BRAUN BT5265

4210201283584

22

BRAUN BT7220

4210201283645

23

BRAUN BT7240

4210201281245

24

BRAUN SHAVER 300

4210201276326

25

BRAUN SHAVER 300BT

4210201276357

26

BRAUN SHAVER 300BT

4210201276395

27

BRAUN SHAVER 310BT

4210201276425

28

BRAUN Golarka 8345s BK/BL

4210201198888

29

BRAUN Golarka 8385cc BK/BL

4210201198789

30

BRAUN Golarka 9330s SILV

4210201199816

31

BRAUN Golarka 9355s SILV

4210201199755

32

BRAUN Golarka 9365cc BK

4210201273677

33

BRAUN Golarka 9390cc SILV

4210201195610

34

BRAUN MGK3921TS BLK

4210201278313

35

Golarka Series 9 9292

4210201216988

36

Golarka Series 9 9291

4210201217206

37

Golarka Series 9 9280

4210201217183

38

Golarka Series 9 9242

4210201217404

39

Golarka Series 9 9290cc

4210201165767

B
40

Golarka Series 7 7842s

4210201217442

41

BRAUN Golarka 70-S1000s SILV

4210201242345

42

BRAUN Golarka 70-N1000s BLK

4210201242499

43

BRAUN Golarka 70-S7200CC SILV

4210201244004

44

BRAUN Golarka 70-S4200cs SILV

4210201290377

45

BRAUN Golarka 60-N1000s BLK

4210201241119

46

BRAUN Golarka 60-R1200s RED

4210201289715

47

BRAUN Golarka 60-B7500cc BLU

4210201289845

48

BRAUN Golarka 60-N7650cc BLK

4210201289944

49

BRAUN Golarka 50-W1500s WHT

4210201241614

50

BRAUN Golarka 50-M4500cs MIN

4210201241874

51

BRAUN Golarka 50-B4650cs BLU

4210201242055

52

BRAUN Golarka 50-B1000s BLU

4210201242123

53

BRAUN Golarka 50-R1000s RED

4210201242147

54

BRAUN Golarka 50-M1000s MIN

4210201242284

55

BRAUN Golarka 50-W1200s WHT

4210201275862

56

BRAUN Golarka 50-R1200s RED

4210201287698

57

BRAUN Golarka 50-W1600s WHT

4210201287773

58

BRAUN Golarka 50-B1620s BLU

4210201287803

59

BRAUN Golarka 5195cc

4210201175544

60

BRAUN Golarka 5147s

4210201177517

61

BRAUN Golarka 5140s

4210201175445

62

BRAUN Golarka 5145s

4210201175469

63

Golarka Series 3 3090CC

4210201113973

64

Golarka Series 3 3050CC grey

4210201113850

65

Golarka Series 3 3050CC red

4210201113898

66

Golarka Series 3 3045W&D

4210201131694

67

Golarka Series 3 3040S

4210201113010

68

Golarka Series 3 3040TS POGEL BLU SOLO CE SP

4210201188537

69

Golarka Series 3 3030S

4210201112587

70

Golarka Series 3 3030VS EN RED SOLOCEEMEA SP

4210201187165

71

Golarka Series 3 3020S black

4210201112358

72

Golarka Series 3 3020S white

4210201124702

73

Golarka Series 3 3010

4210201112129

74

Golarka Series 3 3010TS POGEL BLU SOLO CE SP

4210201188438

75

Golarka Series 3 3000

4210201124481

76

Golarka Series 3 3000VS EN GRE SOLOCEEMEA SP

4210201186618

77

Golarka Series 3 3000TS PO GREY SOLO MN SP

4210201190042

78

Golarka Series 3 Shave&Style 3010BT

4210201151562

79

Golarka Series 3 Shave&Style 3000BT

4210201151500

80

Golarka Series 3 3010 PoGel

4210201279549

B
81

Golarka Series 3 310 BLK/BLU

4210201163367

82

Golarka Series 3 310TS POGEL BLU SOLO CE SP

4210201188377

83

Golarka Series 3 301 BK/BK

4210201163817

84

Golarka Series 3 300 BK/BK

4210201163305

85

Golarka Series 3 300 BK/RED

4210201163343

86

Golarka Series 3 300TS PO BLK/RED SOLO MN SP

4210201189985

87

Golarka Series 3 300TS PO BLK/BLK SOLO MN SP

4210201190028

88

Golarka Series 1 190S

4210201037491

89

Golarka Waterflex WF2S BLUE

4210201095200

90

Golarka Cooltec CT4S

4210201071549

91

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK5045

4210201218784

92

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK5080

4210201218869

93

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK7020

4210201218906

94

Wielofunkcyjny zestw do strzyżenia MGK7920TS

4210201221692

95

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3980

4210201208440

96

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3080

4210201167747

97

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3060

4210201167723

98

Wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia MGK3040

4210201167709

99

Trymer do zarostu BT3041

4210201219613

100 Trymer do zarostu BT3042

4210201219668

101 Trymer do zarostu BT5042

4210201219019

102 Trymer do zarostu BT5060

4210201219033

103 Trymer do zarostu BT5065

4210201219064

104 Trymer do zarostu BT7040

4210201219118

105 Trymer do zarostu BT5050

4210201130048

106 Trymer do zarostu BT5030

4210201130024

107 Trymer do zarostu BT3040

4210201167785

108 Trymer do zarostu BT3020

4210201167761

109 Trymer do zarostu BT3940

4210201208464

110 Maszynka do strzyżenia włosów HC5090

4210201131939

111 Maszynka do strzyżenia włosów HC5050

4210201135555

112 Maszynka do strzyżenia włosów HC5030

4210201131779

113 BRAUN Depilator laserowy IPL PL5115

4210201357728

