VERLENG DE GARANTIE
VAN UW AIRFREE LUCHTREINIGER

Airfree

®

P R O D U C T S

VERLENG UW STANDAARD GARANTIE GEHEEL KOSTELOOS VAN 2 NAAR 5 JAAR

5 jaar

garantie

Hoe werkt de actie?

Stuur onderstaande informatie voor 15 augustus 2019 per e-mail of
in een gesloten en gefrankeerde envelop naar onderstaand adres.
Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen.
De benodigde informatie:
1. Uw gegevens zoals op
onderstaande antwoordstrook
gevraagd (per mail of post).
2. Uw aankoopbewijs (kopie/scan).
3. Streepjescode (uitgeknipt/foto).
4. Productreview van uw ervaring
met uw Airfree luchtreiniger
(printscreen website)*.

Stuur de informatie zoals hierboven gevraagd voor 15 augustus 2019 naar:
NXT Retail, o.v.v. Garantieverlenging Airfree, Beethovengaarde 140, 5344 CK Oss (NL)
of mail naar info@nxtretail.nl
Actievoorwaarden:

• De actie is alleen van toepassing op de luchtreinigers van Airfree die gekocht zijn bij de officiële Airfree partners                             
(zie www.nxtretail.nl) in de periode tussen 1 mei en 31 juli 2019.
• Alleen volledige en leesbare inzendingen, incl. de streepjescode en een (kopie van) uw aankoopbewijs en ingezonden
review* worden in behandeling genomen.
• De volledig ingevulde antwoordstrook of e-mail met de bijlagen dienen uiterlijk 15 augustus 2019 in ons bezit te zijn.
• Binnen 3 weken na ontvangst sturen wij u de informatie over de garantieverlenging toe.
• NXT Retail en de officiële Airfree partners behouden zich het recht voor de actie tussentijds te wijzigen.
• Inzendingen worden eigendom van NXT Retail. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Wet Bescherming
Persoonsgegevens. NXT Retail gebruikt de gegevens uitsluitend voor het verstrekken van informatie met betrekking tot
nieuwe producten en/of acties.
• Onvolledige, onleesbare en te laag gefrankeerde inzendingen worden van deelname uitgesloten.
• Reclamatie is mogelijk tot 3 maanden na afloop van de actie.
• Actieperiode: geldig van 1 mei t/m 31 juli 2019.

* Productreviews over de luchtreiniger kunt u schrijven op de website van de winkel waar u de Airfree heeft aangekocht

of op vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl. Voor vragen over het plaatsen van uw beoordeling mailt u naar info@nxtretail.nl

Naam:

M / V **

Straat:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Gekocht bij de officiële Airfree dealer:
** Doorhalen wat niet van toepassing is

Huisnummer:
Woonplaats:

NL / B **

