
   
 

   
 

Business Use 

 

 
Warunki programu zwrotu pieniędzy „Cashback od Oral 

B” w ramach platformy EverydayMe  
 

Witaj w programie zwrotu pieniędzy Cashback od 
Oral B 
 
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/CarehubStandalo
ne?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false
#brandListDiv 

 

Terms and conditions of the cash-back program " 
Cashback from Oral B " under the EverydayMe platform 
 
Welcome to the cashback program Cashback from Oral B 
 
These Terms and Conditions (the "Terms and Conditions") set 
out the terms and conditions for the use of the EverydayMe 
platform cashback program in Poland (the "Cashback Program") 

offered by Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. to registered 
users of https://www.everydayme.pl. The Cashback Program is 
co-organized by Listonic Sp. z o.o. based in Łódź. 
 
In the following section of these terms and conditions, 
registered users of the Cashback Program are referred to as " 
Mr./Ms." and our company is hereinafter referred to as "P&G", 
"EverydayMe", "we" or "us". Before you decide to participate in 
the program, please read these Terms carefully and only join 
the program if you agree to them. Participation in the Cashback 
Program is subject to these Terms and Conditions and P&G's 
general terms and conditions, available at:  
http://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml , 
which are hereinafter referred to as "Our Terms and 
Conditions". 
 
 By using the refund program, you agree to Our Terms and 
Conditions.  You can find more information about the 
EverydayMe platform and the refund program at: 
http://www.everydayme.pl    
If you have any questions, please visit: 
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandal
one?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=fal
se#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. 
 

 

1) Who can join the program:  
 
1. This program is open to individuals 18 years of age and 

older who reside in the Republic of Poland and have full 
legal capacity and who have registered on EverydayMe. pl, 
hereinafter referred to as "Users".   

2. The program is directed to consumers within the meaning 
of Article 22 ind 1 of the Civil Code.  

3. Employees of the company Procter & Gamble DS Polska Sp. 
o.o. and its subsidiaries and representative offices, family 

members of such employees, and any other persons having 
a connection with the EverydayMe.pl platform may not 
participate in the program. 

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) Information for the user: 
 
1. P&G is the controller of your personal data provided to 

participate in the refund program. This includes your 
personal data and information provided during the 
registration process, additional information provided at the 
time of updating your data and any information on your 
proof of purchase at the time of submission. On behalf of 
P&G, personal data will be processed by Listonic Sp. z o.o.to 
the extent related to the organization of the Cashback 
Program. Listonic Sp. z o.o. will be the controller of your 
data exclusively for the refund process.  

https://www.everydayme.pl/
http://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml
http://www.everydayme.pl/
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv
https://www.everydayme.pl/
http://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml
http://www.everydayme.pl/
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv
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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. 

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. 

 

2. The information provided by you in the above-mentioned 
situations is necessary for you to participate in the program 
and use its services and also to enable P&G to verify the 
coupon you selected with the purchase you made. 

3. With your prior consent given when you register or apply 
for the cashback program, we will also use the data you 
provide for marketing research purposes, through which we 
will be able to offer our users personalized and tailored 
coupon offers as part of the cashback program on the 
EverydayMe.pl platform. 

4. Based on the user's explicit, voluntary consent given when 
applying for the program, we will use data from the proofs 
of purchase sent to us to tailor the content we send to users 
and, based on automated processing (profiling) of the data, 
we will send users via email personalized and tailored offers 
from EverydayMe and trusted P&G brands that may be of 

interest to the user.  
5. The user has the ability to change their preferences through 

the user panel on the everydayme.pl platform. 
6. The information may be transferred outside the European 

Union to other P&G group companies and third parties 
acting on behalf of P&G.  

7. You have data protection rights: the right to access, 
correct, delete, transfer to another provider, object to or 
limit the processing of personal data we have about you, or 
the right to withdraw consent to processing. If you are not 
satisfied with our response to your request, you also have 
the right to file a complaint with the supervisory authority 
in your country. To exercise your rights, please see the 
"Your Rights and Choices" section of our Privacy Policy.To 
read the full version of P&G's privacy policy, please click 
here: Consumer Privacy Policy. 

 
 
 

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 dodać wirtualny kupon 
promocyjny do koszyka, klikając przycisk „+ Dodaj”. Jeśli 
po skutecznym dodaniu kuponu Użytkownik w ciągu 14 dni 
nie podejmie czynności w celu otrzymania zwrotu pieniędzy 

w ramach programu, rezerwację uważa się za anulowaną, 
a kupon wraca do puli dostępnych kuponów. Jeżeli kupony 
są nadal dostępne w puli to jest możliwa ponowna 
rezerwacja kuponu. 

3. Użytkownik musi wybrać opcję załadowania paragonu lub 
faktury wystawionej na osobę fizyczną dalej zwanych 
dowodem zakupu, aby móc korzystać ze programu zwrotu 
pieniędzy. 

4. Nie będą przyjmowane same potwierdzenia zamówień 
złożonych przez Internet ani dowody zakupu wypisane 
odręcznie 

3) The principle of the program:  
 

1. In order to participate in the refund program, you must 
be registered on EverydayMe. pl. You can register here 
https://www.everydayme.pl/rejestracja.  

2. The user must go to 
https://www.everydayme.pl/ofertyand add a virtual 
promotional coupon to the shopping cart by clicking 
the "+ Add" button. If, after successfully adding a 
coupon, the User does not take action within 14 days 
to receive a refund under the program, the reservation 

is considered cancelled, and the coupon returns to the 
pool of available coupons. If the coupons are still 
available in the pool, then it is possible to reserve the 
coupon again. 

3. The user must choose to upload a receipt or invoice 
issued to an individual further referred to as proof of 
purchase to be eligible for the refund program. 

4. Online order confirmations alone or handwritten proofs 
of purchase will not be accepted 

5. Refunds shall be granted on the basis of the purchase 
price of the product shown on the submitted photo of 
the proof of purchase.  

https://www.everydayme.pl/profil
https://www.everydayme.pl/profil
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml#preferences
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml#preferences
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml
https://www.everydayme.pl/profil
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml#preferences
https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml
https://www.everydayme.pl/oferty
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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 może być podany w ramach 
danego progu Programu 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 informacje 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. 

13. Transfer pieniędzy odbędzie się najpóźniej do 31 stycznia 
2023 r.  
14. Jeżeli wniosek Użytkownika o wypłatę środków nie wpłynie 
do 13 stycznia 2023 r., to przyznane środki zostaną z niego 
usunięte.  

 

6. Products submitted for the refund program must be on 
a single proof of purchase. 

7. To receive a refund, the User must have an active bank 
account belonging to the User in Poland. 

8. One bank account can be given only once within a 
given threshold of the Program. 

9. If the EverydayMe. pl platform is not available when 
the User is in the process of registering a refund 
request, the amount due will be automatically 
restored. 

10. In case the proof of purchase is not approved, the user 
will receive information by email. 

11. Only a limited number of coupons are available on the 
site for the scanned proof of purchase. If the offer is 
exhausted before the user saves the coupon in his/her 
shopping cart, the user will not be able to use it and 

thus participate in the cashback promotion. 
12. The promotion applies only to the purchase of P&G 

products in the territory of Poland. 
13. The transfer of money will take place no later than 

31st of January 2023 

14. If the User's application for payment of funds is not 

received by13th of January 2023 the allocated funds 

will be removed from the account. 

 
4) Jak wykorzystać zniżkę z tytułu zeskanowanego 
dowodu zakupu: 
 
1. Każda osoba może skorzystać ze zwrotu pieniędzy w 

programie Cashback tylko jeden raz na każdy z 
poszczególnych kuponów wyszczególniony w punkcie 5.5. 

2. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany tylko jeden 
raz, do uzyskania tylko jednego z zwrotów dostępnych na 
platformie everydayme.  

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 programu cashback. 

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 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. 

7. W przypadku zlecenia wypłaty powyżej kwoty 99 PLN, 
dokonywana jest dodatkowa weryfikacja zlecenia poprzez 
wiadomość SMS. 

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.  

How to use the discount from the scanned proof of 
purchase: 
 
1. Each person can use the Cashback program only once for 

each individual coupon listed in Section 5.6. 
2. One proof of purchase can be used only once, to obtain only 

one of the refunds available on the everydayme platform.  
3. The refund that is most favorable to the user within the 

coupons added to the shopping cart is always calculated. 
4. The user must make a purchase that meets the conditions 

set forth in these terms and conditions during the course of 
this program and upload a photo of the proof of purchase 
before the ending date of the cashback program. 

5. for a given proof of purchase to be accepted, the following 
information must be visible and legible: date of purchase, 
name or logo of the seller, identifiable name of the 
brand/product purchased and unit purchase price. 

6. In justified cases, for verification purposes, the Organizers 
reserve the right to ask the User in advance for additional 
data confirming the authenticity of the purchase, for 
example, to send a photo of the serial number of the 
product after taking it out of the box. 

7. In case of a withdrawal order exceeding the amount of 
99PLN, an additional verification of the order is made via 
SMS message. 

8. The process of acceptance of proof of purchase may take 
up to 72 hours. Sending additional data confirming the 
genuineness of the purchase restarts the receipt 
acceptance timeframe.  

9. After positive verification of the proof of purchase, cashback 

funds will be allocated to the virtual balance, from which, 
at the request of the User, a transfer will then be made. 

10. The money can be returned only by bank transfer supported 
by Listonic Sp. z o.o. located in Łódź. The User will not incur 
any fees for this. 

11. The transfer of money will take place within 30 working 
days from the correct submission of the withdrawal request. 

https://www.everydayme.pl/moje-oszczednosci
https://www.everydayme.pl/Login
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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. 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. 

 

In the event of the need to verify the application in 
accordance with 4) paragraphs 6 and 7 of these 
Regulations, the moment of correct application for 
withdrawal shall be understood as the moment of positive 
verification of the application by the Organizers. 
 

 
5) Mechanizm oferty zwrotu gotówki: 
 
Poniżej znajduje się mechanizm oferty zwrotu pieniędzy z zakupu 
produktów firmy Procter&Gamble  
w niniejszym programie. 

 
1. W dniach 1.12.2022-31.12.2022, kup produkty P&G Oral B 
biorące udział w promocji. Produkty zgłaszane do programu 
zwrotu pieniędzy muszą znajdować się 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.  
 

Cena brutto 
produktów Oral B* Wartość zwrotu w PLN 

2200 + PLN 300 

1200-2199,99 150 

600-1199,99 75 

300-599,99 PLN 30 
 

6. Lista produktów biorących udział w promocji znajduje się w 
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu; 
 
7. Daty obowiązywania programu: 1.12.2022-31.12.2022 
 

 
5) Cash back offer mechanism: 
 
The following is the mechanism of the cash back offer from the 
purchase of Procter&Gamble products in this program. 
 
1. On 1.12.2022-31.12.2022 buy selected P&G Oral B products. 
Products submitted for the refund program must be on a single 
proof of purchase; 
 
2. keep the proof of purchase;  
 
3. go to www.everydayme.pl: register and add the promotional 
coupon to the shopping cart.  
 
4. Upload a photo of the proof of purchase; 
 
5. Receive a refund of the amount specified below.  
 

Cena brutto 
produktów Oral B* Wartość zwrotu w PLN 

2200 + PLN 300 

1200-2199,99 150 

600-1199,99 75 

300-599,99 PLN 30 
 
6.The list of products participating in the program can be found 
in Annex 1 to these regulations. 
 
7. The program is valid on the following dates: 1.12.2022-
31.12.2022 
 

 
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 

 
6) Terms of participation: 
  
1. P&G's general terms and conditions 

(https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml 
) apply to your use of the cashback program, in particular 
the following terms and conditions.  
2. P&G reserves the right to exclude the User from the 

refund program and the EverydayMe platform if he/she 
commits a violation of these terms and conditions or 
the law, or if his/her actions are otherwise harmful or 
fraudulent. 

3. The Organizers reserve the right to take legal action against 
a User who intentionally makes a false application to the 
program. 

4. The User shall refrain from transmitting content containing 
viruses, trojans, worms, malware, bots, spyware, or any 
other computer code designed to damage, disrupt, or 
maliciously intercept or take control of systems, data, or 
information; 

https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml
https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml
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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/Car
ehubStandalone?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. 

9. Organizatorom przysługuje, po uprzedniej weryfikacji, 
prawo do wstrzymania lub odmowy wypłaty cashback:  
a) W przypadku zgłoszeń, które nie spełniają wymogów 

regulaminu 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.  

 

5. You shall refrain from transmitting any visuals, text, 
photos, images, videos, audio sequences, or any other 
material that constitutes junk mail, spam, advertising, 
adware, chain letters, pyramid schemes, and/or 
commercial offers, or that violates rights (including 
copyrights, trademarks, trade secrets, or personal or 
property rights of third parties) and the privacy of third 
parties, that depicts, alludes to or encourages criminal 
behavior, or that could result in financial liability or that 
could in any way violate local, state, federal or international 
laws and regulations; 

6. you shall refrain from submitting any graphics, text, 
photos, images, videos, audio sequences or any other 
material of an offensive, harmful, intimidating, harassing, 
racist, sexually explicit, hateful or violent nature. 

7. If you have reasonable grounds to suspect or if you notice 

any unauthorized use of your account, please notify us 
immediately at 
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubSta
ndalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoM
odal=false#brandListDiv.  

8. internet access is required to participate in the program. 
The bandwidth of the user's connection must be sufficient 
to complete the program entry form and submit it. The 
organizers are not responsible for any technical problems, 
beyond their control, related to hardware, software, 
servers, website or Internet connection that prevent or 
hinder the user's participation in the cashback program. 

9. The organizers shall have the right, upon prior verification, 
to withhold or refuse cashback:  
A) For submissions that do not meet the requirements of 

the program regulations; 
B) For submissions of participation, if the submissions 

raise a reasonable and documented suspicion of 
forgery, fraud or other unauthorized interference; 

C)  For a person who has previously made, as 
documented by the Organizers, a false submission or a 
submission that otherwise violates the regulations of 
this program; 

D) For submissions that include a product serial number, 
receipt number, or other identification number that has 
already been previously used in a prior program or in 
a prior entry(s) in this program. 

10. It is not possible to convert granted cashback into any other 
product or cash equivalent, as well as into cash, voucher, 
or any credit. 

7) Zakończenie programu 
 

1. Czas trwania akcji: od: 1.12.2022-31.12.2022lub do 
wyczerpania limitu zwrotów. Na każdy z progów 
wyszczególnionych w punkcie 5.5. przewidziany jest 
określony budżet. Budżet ten może zostać zwiększony, bez 
konieczności informowania o tej zmianie wszystkich 

7) End of the program 
 

1. Duration of the program: from: 1.12.2022-31.12.2022or 
until the limit of returns is exhausted. A specific budget is 
provided for each of the thresholds listed in section 5.6. This 
budget can be increased, without the need to inform all 
participants of this change, up to the maximum amount of 

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv.
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv.
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv.
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv.
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv.
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv.
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uczestników promocji, aż do kwoty maksymalnej221 400 
PLN, na wszystkie progi łącznie. Jeśli kwota maksymalna 
zostanie wyczerpana, poinformujemy wyraźnie o 
wcześniejszym terminie zakończenia programu.  

2.  

Nazwa promocji 
Wysokość 

zwrotu 

Ilość 
przyzn
anych 

zwrotó
w/kup

on 

Wartość 
przyznan

ych 
zwrotów/

kupon 

cashback od oral-b 300 PLN 500 
150,000 

PLN 

cashback od oral-b 150 PLN 280 
42,000 

PLN 

cashback od oral-b 75 PLN 280 
21,000 

PLN 

cashback od oral-b 30 PLN 280 
8,400 
PLN 

 
 
3. Powiadomienie o wcześniejszym zakończeniu akcji zostanie 

umieszczone na stronie everydayme.pl.  
4. Dzień 1.12.2022 jest pierwszym dniem, a 31.12.2022 jest 

ostatnim dniem, z którego dowody zakupu  będą mogły 
zostać przesłane do programu zwrotu pieniędzy. 

 

221 400 PLN, for all thresholds combined. If the maximum 
amount is exhausted, we will clearly inform you about the 
early termination date of the program. 
 

Promotion 
name 

Refund level 

Numb
er of 

refund
s/vouc

hers 
award

ed 

Value of 
refunds/v

oucher 
awarded 

cashback od 
oral-b 

300 PLN 500 
150,000 

PLN 

cashback od 
oral-b 

150 PLN 280 
42,000 

PLN 

cashback od 
oral-b 

75 PLN 280 
21,000 

PLN 

cashback od 
oral-b 

30 PLN 280 
8,400 
PLN 

 
 
2. Notification of early termination of the action will be posted 
on everydayme.pl.  
3. 01.12.2022 is the first day and 31.12.2022 is the last day 
from which proofs of purchase can be sent to the cashback 
program 

 
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.  
 
 
 

 
8) Governing Law and Jurisdiction: 
 
These Terms and Conditions and any disputes or complaints 
arising out of or relating to them, their purpose or processes 
(including litigation or complaints not covered by the 
Agreement) shall be resolved and interpreted in accordance 

with the laws of Poland and by a Court of competent jurisdiction 
of User.  
 

Organizatorzy:  
Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 
Warszawa 
Listonic Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź 
Warszawa., dnia 09.11.2022  
 

Organizers:  
Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-
872 Warszawa 
Listonic Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź 
Warsaw, Day 09.11.2022 

 
9) Załącznik nr 1 – lista produktów biorących udział w 
promocji  

OPIS PRODUKTU EAN PROD 

PG POC   

POC IRYGATOR   

ORALB IRYGATOR PC OXYJET 4210201378617 

ORALB IRYGATOR OXYJET ZEST OC 4210201196679 

ORALB IRYGATOR AQUACARE4 4210201233404 

ORALB IRYGATOR AQUACARE6 4210201233350 

POC SZCZOTECZKA   

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 500 4210201851813 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO1 500 
SENSIT 

4210201178378 

9) Appendix No. 1 - list of products participating in the 
promotion 

OPIS PRODUKTU EAN PROD 

PG POC   

POC IRYGATOR   

ORALB IRYGATOR PC OXYJET 4210201378617 

ORALB IRYGATOR OXYJET ZEST OC 4210201196679 

ORALB IRYGATOR AQUACARE4 4210201233404 

ORALB IRYGATOR AQUACARE6 4210201233350 

POC SZCZOTECZKA   

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 500 4210201851813 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO1 500 
SENSIT 

4210201178378 
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ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 900 
SU 

4210201207894 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 750 BK 4210201218463 

ORALB SZCZOTECZKA SMART TEEN 
SENS 

4210201202448 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 750 BK 
TC 

4210201319290 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 750 
WH TC 

4210201312314 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 790 BK 4210201298465 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3500 BK 
CA+ETUI 

4210201291565 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3500 WH 
SENS+ETUI 

4210201395539 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3900 DUO 
BK +WH CA 

4210201291602 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3000 BLUE 
CA 

4210201291213 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3000 WH 
SENS 

4210201291237 

ORALB SZCZOT AKU PRO3  KIDS JR 
STARWARS 

4210201396147 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3500 BK +TC 4210201421108 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M7 
WH 

4210201362982 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M7 
BK 

4210201363026 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M8 
WH 

4210201363064 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M8 
BK 

4210201363095 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M9 
BK 

4210201303015 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO6 
WHT 

4210201381648 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO6 
GREY OPAL 

4210201381686 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M6 
BK ONYX 

4210201409199 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO8 
DUO 2CT 

4210201315636 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO6 DUO 
BLK/PNKSAND 

4210201410218 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO6 DUO 
WHT/PNK 

4210201381877 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO7 DUO 
WHT/BLK 

4210201363040 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO9 DUO 
BLK/ROSE 

4210201411574 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO9 WHT 4210201302919 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO M9 ROSE 
QUARTZ 

4210201303107 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO4 WHT 4210201415305 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO4 BLK 4210201415329 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO4 ROSE 4210201437925 

ORALB SZCZOT AKU IO4 DUO BLK/WHT 
2CT 

4210201420583 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO5 WHT 4210201415343 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO5 BLK 4210201415367 

ORALB SZCZOT AKU IO5 DUO BLK/WHT 
2CT 

4210201428695 

ORALB SZCZOT AKU IO7 SAPPHIRE 
BLUE 

4210201409434 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 900 
SU 

4210201207894 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 750 BK 4210201218463 

ORALB SZCZOTECZKA SMART TEEN 
SENS 

4210201202448 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 750 BK 
TC 

4210201319290 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 750 
WH TC 

4210201312314 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO 790 BK 4210201298465 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3500 BK 
CA+ETUI 

4210201291565 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3500 WH 
SENS+ETUI 

4210201395539 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3900 DUO 
BK +WH CA 

4210201291602 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3000 BLUE 
CA 

4210201291213 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3000 WH 
SENS 

4210201291237 

ORALB SZCZOT AKU PRO3  KIDS JR 
STARWARS 

4210201396147 

ORALB SZCZOT AKU PRO3 3500 BK +TC 4210201421108 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M7 
WH 

4210201362982 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M7 
BK 

4210201363026 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M8 
WH 

4210201363064 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M8 
BK 

4210201363095 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M9 
BK 

4210201303015 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO6 
WHT 

4210201381648 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO6 
GREY OPAL 

4210201381686 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO M6 
BK ONYX 

4210201409199 

ORALB SZCZOTECZKA AKU PRO IO8 
DUO 2CT 

4210201315636 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO6 DUO 
BLK/PNKSAND 

4210201410218 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO6 DUO 
WHT/PNK 

4210201381877 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO7 DUO 
WHT/BLK 

4210201363040 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO9 DUO 
BLK/ROSE 

4210201411574 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO9 WHT 4210201302919 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO M9 ROSE 
QUARTZ 

4210201303107 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO4 WHT 4210201415305 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO4 BLK 4210201415329 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO4 ROSE 4210201437925 

ORALB SZCZOT AKU IO4 DUO BLK/WHT 
2CT 

4210201420583 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO5 WHT 4210201415343 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO5 BLK 4210201415367 

ORALB SZCZOT AKU IO5 DUO BLK/WHT 
2CT 

4210201428695 

ORALB SZCZOT AKU IO7 SAPPHIRE 
BLUE 

4210201409434 
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ORALB SZCZOT AKU PRO IO10 BK 4210201434672 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO10 WH 4210201434658 

POC SZCZOTECZKA SONICZNA   

ORALB PULSONIC SLIM CLEAN 2000 
WH 

4210201305798 

ORALB PULSONIC SLIM CLEAN 2000 GR 4210201305842 

ORALB PULSONIC SLIM CLEAN 2000 PK 
SEN 

4210201305866 

ORALB SZCZOT PULSONIC SLIMCLEAN 
2000 BK 

4210201396321 

ORALB SZCZOT PULSONIC SLIMLUX 
4900 BK+PK 

4210201396383 

ORALB SZCZOT PULSONIC SLIMLUX 
4500 PLAT 

4210201396406 

ORALB SZCZOT PULSONIC SLIMLUX 
4500 BK 

4210201396420 

POC KOŃCÓWKI   

ORALB KOŃCÓWKI SENS EB 60-2 4210201176534 

ORALB KOŃCÓWKI SENS EB 60-4 4210201176688 

ORALB DYSZE DO IRYG. ED 17-4 4210201746225 

ORALB KOŃCÓWKI EB 60-8 4210201202905 

ORALB KOŃCÓWKI PULSONIC SR32-4 4210201299851 

ORALB KOŃCÓWKI PULSONIC 
SENSITIVE SR32-4 

4210201299899 

ORALB KOŃCÓWKI ULTIMATE CLEAN 
IO EB4 BK 

4210201342809 

ORALB KOŃCÓWKI ULTIMATE CLEAN 
IO EB4 WH 

4210201342748 

ORALB KOŃCÓWKI SENS IO EB2 WH 4210201343646 

ORALB KOŃCÓWKI SENS IO EB4 WH 4210201343684 

ORALB KOŃCÓWKI  EB 3DW 18-2 N 4210201351511 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-4 
N 

4210201354369 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-2 
N 

4210201355298 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-8 
N 

4210201354772 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-2 
BK 

4210201355564 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-4 
BK 

4210201355854 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB4 
3DW 

4210201358725 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20-2 

4210201360421 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20-4 

4210201360742 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20-8 

4210201360773 

ORALB KOŃCÓWKI FLOSSACTION 
EB25-2 

4210201361206 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20 3+3+3 

4210201371465 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20 2+2+2 

4210201371540 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50 
2+2+2 

4210201376040 

ORALB KOŃCÓWKI DZIECIĘCE EB10S-2 
FROZEN 

4210201383994 

ORALB KOŃCÓWKI DZIECIĘCE EB10S-2 
STARWAR 

4210201388005 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO10 BK 4210201434672 

ORALB SZCZOT AKU PRO IO10 WH 4210201434658 

POC SZCZOTECZKA SONICZNA   

ORALB PULSONIC SLIM CLEAN 2000 
WH 

4210201305798 

ORALB PULSONIC SLIM CLEAN 2000 GR 4210201305842 

ORALB PULSONIC SLIM CLEAN 2000 PK 
SEN 

4210201305866 

ORALB SZCZOT PULSONIC SLIMCLEAN 
2000 BK 

4210201396321 

ORALB SZCZOT PULSONIC SLIMLUX 
4900 BK+PK 

4210201396383 

ORALB SZCZOT PULSONIC SLIMLUX 
4500 PLAT 

4210201396406 

ORALB SZCZOT PULSONIC SLIMLUX 
4500 BK 

4210201396420 

POC KOŃCÓWKI   

ORALB KOŃCÓWKI SENS EB 60-2 4210201176534 

ORALB KOŃCÓWKI SENS EB 60-4 4210201176688 

ORALB DYSZE DO IRYG. ED 17-4 4210201746225 

ORALB KOŃCÓWKI EB 60-8 4210201202905 

ORALB KOŃCÓWKI PULSONIC SR32-4 4210201299851 

ORALB KOŃCÓWKI PULSONIC 
SENSITIVE SR32-4 

4210201299899 

ORALB KOŃCÓWKI ULTIMATE CLEAN 
IO EB4 BK 

4210201342809 

ORALB KOŃCÓWKI ULTIMATE CLEAN 
IO EB4 WH 

4210201342748 

ORALB KOŃCÓWKI SENS IO EB2 WH 4210201343646 

ORALB KOŃCÓWKI SENS IO EB4 WH 4210201343684 

ORALB KOŃCÓWKI  EB 3DW 18-2 N 4210201351511 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-4 
N 

4210201354369 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-2 
N 

4210201355298 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-8 
N 

4210201354772 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-2 
BK 

4210201355564 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50-4 
BK 

4210201355854 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB4 
3DW 

4210201358725 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20-2 

4210201360421 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20-4 

4210201360742 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20-8 

4210201360773 

ORALB KOŃCÓWKI FLOSSACTION 
EB25-2 

4210201361206 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20 3+3+3 

4210201371465 

ORALB KOŃCÓWKI PRECISIONCLEAN 
EB20 2+2+2 

4210201371540 

ORALB KOŃCÓWKI CROSSACT EB50 
2+2+2 

4210201376040 

ORALB KOŃCÓWKI DZIECIĘCE EB10S-2 
FROZEN 

4210201383994 

ORALB KOŃCÓWKI DZIECIĘCE EB10S-2 
STARWAR 

4210201388005 



   
 

   
 

Business Use 

ORALB KOŃCÓWKI DZIECIĘCE EB10S-4 
FROZEN 

4210201385233 

ORALB KOŃCÓWKI DZIECIĘCE EB10S-4 
STARWAR 

4210201388449 

ORALB KOŃCÓWKI FLOSSACTION 
EB25-4 

4210201324881 

ORALB KOŃCÓWKI ULTIMATE CLEAN 
IO EB6 WHT 

4210201428732 

ORALB KOŃCÓWKI ULTIMATE CLEAN 
IO EB6 BLK 

4210201428749 

ORALB KOŃCÓWKI SPECIALISED 
CLEAN IO EB2 

4210201416913 

ORALB KOŃCÓWKI GENTLE CARE IO 
EB4 BLK  

4210201419082 

ORALB KOŃCÓWKI RADIANT IO EB4 
WHT 

4210201420354 

ORALB KOŃCÓWKI FLOSSACTION EB-4 4210201427643 

ORALB KOŃCÓWKI EB 10-4 KIDS 
STARWARS 

4210201408161 

ORALB KOŃCÓWKI EB 3DW 18-4 4210201408079 

ORALB KOŃCÓWKI ST BOY EB 10-2_ZZ 5907486763946 

ORALB KOŃCÓWKI EB10-2 FROZEN 
CRF_ZZ 

5907486768385 

ORALB KOŃCÓWKI EB 3DW 18-2N EAN 5907486766312 
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