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1-  Bij aankoop van een los tuingereedschap naar keuze uit het GARDENA Combisysteem 
assortiment én Combisysteem steel wordt het bedrag van de steel teruggestort. Iedere steel 
kan aangeschaft worden; u ontvangt standaard € 11,95 retour op uw bank/giro rekening. 
Prijs is gebaseerd op de GARDENA Combisysteem houten steel FSC® 100% 130 cm 
artikelnummer 3723-20. 

2-Om het bedrag van € 11,95 retour te ontvangen op uw bank- of girorekening dient u na 
aankoop van een GARDENA steel én van een los GARDENA Combisysteem gereedschap 
naar keuze uw naam, achternaam, woonplaats, postcode, e-mailadres en rekeningnummer 
in te vullen op www.refundactie.eu. U krijgt vervolgens een unieke code toegewezen. Daarna 
dient u de originele (of kopie) kassabon én de streepjescodes van het gekozen 
Combisysteem gereedschap en de streepjescode van de steel in een envelop opsturen aan 
GARDENA Combisysteem actie, Antwoordnummer 1474, 1300 VE Almere. Op de 
envelop moet het aan u toegewezen unieke nummer worden genoteerd. U kunt inzenden tot 
uiterlijk 15 januari 2013. U hoeft geen postzegel te plakken. Maximaal één inzending per 
adres. 

3-Alleen complete inzendingen worden in behandeling genomen. Het bedrag van € 11,95 
wordt op het door u ingevulde Nederlandse bank- of girorekeningnummer binnen 4 weken 
overgemaakt.  

4-De GARDENA Combisysteem actie met gratis steel: 3745-20, 3734-20, 3713-20, 3715-
20, 3723-20, 3725-20, 3728-20, 3712-20 of 3711-20 is alleen geldig in combinatie met één 
van de volgende GARDENA Combisysteem losse producten: 3100-20, 3102-20, 3107-20, 
3103-20, 3104-20, 3101-20, 3105-20, 3381-20, 3149-20, 3395-20, 3392-20, 3391-20, 420-20, 
3112-20, 3118-20, 3132-20, 3135-20, 3166-20, 3187-20, 3188-20, 3198-20, 3200-20, 3180-
20, 3189-20, 3192-20, 3168-20, 3176-20, 3177-20, 3178-20, 3179-20, 3184-20, 3185-20, 
3196-20, 3195-20, 3215-20, 3218-20, 3219-20, 3605-20, 3606-20, 3610-20, 3621-20, 3630-
20, 3639-20, 3642-20, 5671-20, 3232-20, 303-20, 304-20, 302-20, 3110-20, 3633-20, 3650-
20, 3240-20, 3241-20, 3242-20, 3243-20, 3250-20, 3251-20. Alle GARDENA Combisysteem 
set aanbiedingen vallen buiten deze actie. 

5-Door deelname aan de GARDENA Combisysteem actie met gratis steel t.w.v. € 11,95 
gaat u akkoord met deze actievoorwaarden. 

6-Husqvarna Nederland BV behoudt zich het recht voor te allen tijde deze actie met 
onmiddellijke ingang stop te zetten of de actievoorwaarden te wijzigen. Hiervan zal direct 
melding gemaakt worden op www.refundactie.eu. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 


