STOFZUIGERS

nu tot

€100
retour

ROWENTAPROMOTIES.NL

ONTVANG NU TOT € 100,- RETOUR

OP ROWENTA STOFZUIGERS

Ga naar rowentapromoties.nl en vul het registratieformulier in. Houd daarbij het
aankoopbewijs en de originele streepjescode bij de hand. Je ontvangt een e-mail met
daarin alle gegevens en de vervolgstappen. Het geldbedrag wordt binnen 6 weken op jouw
bankrekening gestort.
Groupe SEB
O.v.v. Rowenta
Postbus 48
3400 AA IJSSELSTEIN, Nederland
RH9057 RO2669 RO3969
RH9253 RO3951
RH9286 RO3953

€15,-

RO3753
RO3985

RH7233 RH9252 RO6495 RO7353 RO7691
RH9051 RH9276 RO7321 RO7476
RH9059 RH9282 RO7347 RO7612

€30,-

RO6885 RO7266
RO6887 RR6927
RO7244

RH9291 RO7485 RO7686 RR6871
RH9292 RO7631 RO7695 RR6875
RH9299 RO7643 RR6825 RR6971

€100,-

RH9471 RH9574
RH9474
RH9571

€10,€20,-

€50,-

Actievoorwaarden:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu tot € 100,- retour bij aankoop van een Rowenta stofzuiger in de periode van 4 november 2019
tot en met 19 januari 2020.
Deze actie geldt alleen voor de typenummers vermeld op deze voucher.
Voor retour bedragen tot en met € 25,-: Voor verwerking vragen we je een duidelijke foto te
maken van het aankoopbewijs en de originele streepjescode en deze te uploaden via het
registratieformulier.
Voor retour bedragen vanaf € 30,-: Voor verwerking vragen we je het registratieformulier, een
kopie van het aankoopbewijs en de originele streepjescode van de verpakking op te sturen.
Onvolledige en/of onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet in behandeling genomen. De officiële verzenddatum wordt aangegeven door de poststempel.
Wij adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
Een aanvraag toegestuurd 14 dagen na afloop van de actieperiode, wordt niet meer in
behandeling genomen.
Deze actie geldt alleen voor aankopen in Nederland.
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Het bedrag kan alleen per bankoverschrijving worden overgemaakt.
Rowenta aanvaardt slechts één deelname per product.
Rowenta behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten of te wijzigen,
zonder schriftelijke opgave.
Kijk voor deelnemende winkeliers op rowentapromoties.nl.
Kijk voor de volledige actievoorwaarden op rowentapromoties.nl
*Bekijk de volledige actievoorwaarden van de “90 dagen op proef” actie op: rowenta.nl/90-dagen-op-proef

ROWENTAPROMOTIES.NL

