Actievoorwaarden Refundactie 2e accu gratis
•
•
•
•
•
•
•
•

Deze actie loopt tot en met 31 juli 2018.
De klant moet aantonen dat hij of zij één van de bovenstaande GARDENA
producten heef gekocht bij een van de GARDENA verkooppunt in Nederland.
Dit doet hij of zij door een kopie kassabon of factuur per post toe te sturen naar
Husqvarna Nederland BV.
De klant moet alle gevraagde gegevens invullen op het registratieformulier op
www.refundactie.eu. De klant kan dit registratieformulier vinden door op de link
in de gestuurde e-mail te klikken.
De uitbetaling van de cashback volgt binnen 4 weken nadat de uitgeknipte
streepjescode en de kopie factuur per post zijn binnengekomen bij Husqvarna
Nederland BV.
Maximaal 1 inzending per adres.
Inzenden van de kopie van kassabon of betaalbewijs en serienummer kan van
1 maart t/m 31 juli 2018.
De cashback is alleen van toepassing voor aankopen in Nederland. Alleen
compleet ingevulde inzendingen worden in behandeling genomen.

Algemene refundvoorwaarden
•
•
•

•
•

•
•
•

Ik kan aantonen dat ik het product heb gekocht middels een
kassabon/betaalbewijs en streepjes(bar)code op de verpakking.
Vul uw e-mail adres in en klik op verstuur, u ontvangt een bevestigingsmail, klik
op de link om uw registratie te voltooien.
Voltooi uw aanvraag en vul uw persoonlijke gegevens en upload de
kassabon/betaalbewijs* en uitgeknipte streepjes(bar)code* in klik op verzenden,
u ontvangt een unieke Refundcode.
Het uploaden van uw kassabon/betaalbewijs en uitgeknipte streepjes(bar)code
volgens onderstaand voorbeeld.
Noteer dan deze code op de envelop en doe de (kopie) kassabon of
betaalbewijs en uitgeknipte streepjes(bar)code in de envelop. Stuur de
(kopie)kassabon en streepjes(bar)code van de verpakking in een envelop naar
GARDENA Refundactie, Antwoordnummer 1410, 3900 WB Veenendaal.
Vergeet niet uw unieke Refundcode op de envelop te schrijven.
Het Refund bedrag wordt binnen 4-weken op het ingevulde bankrekening
overgemaakt.
1 inzending per opgeven (digitaal) adres.
Alleen complete inzendingen worden in behandeling genomen.

Adres
Husqvarna Nederland B.V.
Postbus 50131
1305 AC Almere
Netherlands

Bezoekadres
Jool Hulstraat 20-22

Contact
Telefoon: +31 (0)36 521 00 11
Fax: +31 (0)36 521 00 99
www.gardena.nl

Statutaire zetel
Almere, Nederland
KvK nummer
33285749
BTW nummer
NL805225894B01
IBAN
NL41BNPA0227693817

