Value For Men - €10,- retour
Maak nu heel voordelig kennis met de superieure kwaliteit van BaByliss For Men! Bij aanschaf
van een BaByliss For Men actieproduct ontvangt u van 1 november 2012 t/m 15 januari 2013
‘Value For Men’. De Value For Men actie staat gelijk aan maar liefst €10,- korting op uw
aankoopbedrag!
BaByliss For Men tondeuses en trimmers die deel uit maken van de actie:
E960E, E955E, E950E, E779E, E940XE, E877E, E875E, E870XE, E867E, E865E, E863E, E847E.
Actieperiode:
1 november 2012 t/m 15 januari 2013
Hoe werkt de actie?
Stuur de volledig ingevulde antwoordstrook samen met de
uitgeknipte originele streepjescode uit de verpakking (bestaande uit
13 cijfers) samen met (een kopie van) het aankoopbewijs vóór 31
januari 2013 in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop op
naar:
BaByliss Nederland BV
O.v.v. Value For Men actie
Postbus 11016
3004 EA Rotterdam

Actievoorwaarden
* Deze actie is alleen geldig voor de hierboven genoemde producten.
• Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de periode 1 november 2012 t/m 15 januari 2013.
• Volledig ingevulde deelnameformulieren dienen uiterlijk 31 januari 2013 in ons bezit te zijn.
• U mag maximaal één antwoordcoupon per deelnemend product insturen.
• U krijgt binnen 6 weken het geldbedrag retour gestort op uw bank- of giro rekening.
• Het geldbedrag wordt uitsluitend overgemaakt op een Nederlandse bank- of girorekening.
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere BaByliss For Men acties en/of aanbiedingen.
• BaByliss Nederland BV behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen.
• Inzendingen worden eigendom van BaByliss Nederland BV. Uw gegevens worden verwerkt in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BaByliss Nederland BV gebruikt
de gegevens uitsluitend voor het verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten
en/of acties.
• Alleen volledige en voldoende gefrankeerde inzendingen, inclusief originele streepjescode
en (kopie) aankoopbewijs, worden in behandeling genomen.
• Reclamatie is mogelijk tot 3 maanden na afloop van de actie.

