
      Jag är inte nöjd med mitt köp av Voltaren gel och vill få pengarna tillbaka

Namn: 

Adress: 

Postnummer: 

Ort:

Voltaren® 23,2 mg/g Gel och 11,6 mg/g Gel (diklofenak), receptfria antiinflammatoriska läkemedel. För korttidsbehandling av smärta 
i muskler/leder. Från 14 år. Ej för gravida kvinnor under de tre sista graviditetsmånaderna. Behandling max 14 dagar annat än på 
läkarens inrådan. Läkare kontaktas om Voltaren gel ej gett smärtlindring efter 7 dagar eller om symtomen förvärras. Läs bipacksedeln 
noga. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, se.gsk.com. CHSE/CHVOLT/0059/17 03/2017Voltaren

Voltaren gel används vid tillfällig lätt till måttlig muskel- och ledsmärta t.ex. på grund av 
idrottsskador. Voltaren behandlar också en av huvudorsakerna till smärtan – inflammation – 
eftersom det har anti-inflammatorisk verkan.

Villkor och bestämmelser
Fyll i nedanstående formulär och skicka Voltaren-förpackningen med tub och inköpskvitto till:

Bilbo, Box 2280, 103 17 Stockholm - Märk kuvertet ”Voltaren”.

Vårt mål är att behandla alla returer inom fyra veckor efter att vi tagit emot produkten. Vi 
skickar dig en värdecheck som motsvarar värdet på produkten samt rimliga kostnader för 
porto under förutsättning att du tillsammans med returen kan visa att du haft utlägg för porto. 
Värdechecken kan du lösa in hos de flesta apotek och återförsäljare. Den har inget kontantvärde, 
kan inte överföras till någon annan och kan inte lösas in mot kontanter. Fotokopierade eller 
skadade värdecheckar tas inte emot av något försäljningsställe.

Detta erbjudande gäller för inköp från den 1 april till och med den 15 juni 2017. Din retur måste ha 
kommit till oss senast den 30 juni för att den ska gälla. Gäller endast Voltaren 11,6 mg/g Gel och 
Voltaren 23,2 mg/g Gel i förpackningar om 50 g och 100 g. Erbjudandet gäller i mån av tillgång. 
Endast en värdecheck kan lösas in per hushåll. Inlämningsbevis utgör inte mottagningsbevis.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra denna kampanj om så krävs på grund av 
oförutsedda händelser utanför vår kontroll, eller om andra faktorer såsom bedrägeri, 
missbruk eller fel inverkar på korrekt hantering av kampanjen. Vi kommer att 
försöka minimera effekterna av sådana händelser för 
att undvika onödiga missräkningar.

Genom att skicka in detta formulär accepterar du 
dessa villkor och bestämmelser och samtycker  
till att dina personuppgifter behandlas i enlighet 
med vår integritetspolicy som du finner här  
[http://www.privacy.gsk.com/se/swedish] för att vi 
ska kunna ge dig pengarna tillbaka via en värdecheck.  
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