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Actie voorwaarden refundacties GARDENA Pompen 2021  

• De looptijd van deze actie is 1 april t/m 30 juni 2021.
• De klant moet alle gevraagde gegevens invullen op www.refundactie.eu voor de einddatum van de actie.
• Alleen consumenten kunnen deelnemen aan deze actie. Aanvragen van bedrijven worden niet in behandeling 

genomen.
• De klant moet aantonen dat hij of zij één GARDENA pomp met de een productnummer zoals vermeld in de *deel-

nemende producten heeft gekocht bij een erkend verkooppunt in Nederland. Dit doet hij of zij door de uitgeknipte 
streepjescode van de GARDENA verpakkingen en een kopie van de kassabon/factuur per post te sturen naar 
GARDENA.

• Producten die niet genoemd zijn onder *Deelnemende producten zijn uitgesloten van de actie.
• De uitbetaling van de cashback volgt binnen 4 weken nadat de uitgeknipte streepjescode van de GARDENA verpak-

king en een kopie van de kassabon/factuur per post zijn binnengekomen bij GARDENA.
• Deelname is gelimiteerd tot maximaal 1 inzending per (digitaal)adres.
• De gevraagde documenten dienen uiterlijk 15 dagen na de einddatum van de actie door ons te zijn ontvangen. 

Inzendingen die later worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.
• Alleen compleet opgestuurde en ingevulde inzendingen worden in behandeling genomen.
• Deze actie kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties van GARDENA.

*Deelnemende producten   Artikelnummer EAN-Code PNC-Code CashBack
Classic besproeiingspomp 3000/4  01707-20.000.00 4078500170703 966625801 € 15,-
Classic besproeiingspomp 3500/4  01709-20.000.00 4078500170901 966625901 € 15,-
Classic besproeiingspomp 3000/4 compleet 01717-20.000.00 4078500171700 966626001 € 15,-
Classic besproeiingspomp 3500/4 compleet 01719-20.000.00 4078500171908 966626101 € 15,-
Comfort besproeiingspomp 4000/5  01732-20.000.00 4078500173209 966606601 € 30,- 
Comfort besproeiingspomp 5000/5  01734-20.000.00 4078500173407 966606701 € 30,- 
Premium besproeiingspomp 6000/6 inox 01736-20.000.00 4078500173605 966606801 € 30,- 
Classic hydrofoorpomp 3500/4E  01757-20.000.00 4078500004527 967296201 € 30,- 
Comfort hydrofoorpomp 4000/5E  01758-20.000.00 4078500004534 967296301 € 30,- 
Comfort hydrofoorpomp 5000/5E LCD  01759-20.000.00 4078500004541 967296401 € 30,- 
Premium hydrofoorpomp 6000/6E LCD Inox 01760-20.000.00 4078500004558 967296501 € 30,- 


