Cashback acties
Voorwaarden
•

Deze acties zijn enkel geldig op de referenties die op dit document vermeld staan en voor
aankopen betaald (in de opgegeven période) in België en het Groothertogdom Luxemburg.
(het aankoopticket geldt als bewijs)

•

Het online registratieplatform is toegankelijk tot 14 dagen na de einddatum van de actie. Na
deze periode is geen verdere registratie meer mogelijk.

•

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een
duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de
adresgegevens van de handelaar.- Bestel- en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs.

•

Voor online aankopen moet u uw producten en uw factuur uiterlijk op de registratiedeadline
ontvangen hebben. De aankoopdatum en de doorgestuurde faktuur dienen duidelijk en
leesbaar te zijn. Het leveringsadres moet een adres in België of in Luxemburg zijn.

•

De terugbetaling (enkel op een IBAN rekening in €) zal binnen de 6 tot 8 weken gebeuren
na validatie van uw deelname.

•

Deze actie is beperkt tot 1 terugbetaling per gezin en is niet geldig in combinatie met andere
promotionele acties.

•

De deelnemer aan de actie verliest zijn recht tot terugbetaling wanneer hij afziet van de
aankoop van het deelnemend product

•

We behouden ons het recht voor om inzendingen ongeldig te verklaren als de verzonden
documenten onvolledig, onnauwkeurig, vals of frauduleus zijn zijn en om indien nodig een
strafrechtelijke procedure te starten tegen de overtredende deelnemer.

•

Actie enkel geldig voor de beschikbare producten en op voorraad in de winkel (fysiek en
virtueel).

•

Aanbod voorbehouden voor consumenten met uitzondering van handelaars, verdelers en
andere tussenpersonen

•

Elke klacht met betrekking tot uw deelname aan de promotie dients, op straffe van
verbeuring, uiterlijk 4 maanden na de inschrijvingsatum schriftelijk / per e-mail te worden
gemeld.

•

De vermelde voorwaarden voor deelname aan de huidige actie, hebben voorrang.

