Voorwaarden Combi Pas €25,- + €7,50 shoptegoed van fonq.nl


















Actie enkel geldig van 30/3/2014 t/m 26/04/2014.
De prijs van de eerste Combi Pas bedraagt € 25 ( i.p.v. €39,95). Hierbij vervallen de
inschrijvingskosten (normaal € 15).
De kosten voor de volgende maanden (maandbedrag € 39,95) worden iedere maand
7 dagen voor de einddatum van je abonnement automatisch van je credit card of
PayPal-/bankrekening geïncasseerd om er zeker van te zijn dat je je nieuwe Combi
Pas op tijd ontvangt. De wekelijkse betalingen in de cursus komen dan te vervallen.
Er bestaan situaties waarin je recht hebt op restitutie, neem hiervoor contact op met
onze klantenservice
Via de post ontvang je je jouw eerste Combi Pas thuis, inclusief een voucher met
daarop de vouchercode van fonq.nl.
Je kunt de vouchercode gebruiken op fonq.nl, ga hiervoor naar de volgende site:
www.fonq.nl/weightwatchers
De unieke vouchercode die bij de Combi Pas brief zit kun je invullen in het
bestelproces bij fonq.nl. De €7,50 is geldig op alle producten met uitzondering van:
boeken, giftcards en de merken Fatboy, Vipp, Wesco en Zack.
De € 7,50 is ook geldig op aanbiedingen en sale. Bij bestellingen onder € 50,- zijn
verzendkosten van toepassing. Afhalen in Utrecht is kosteloos.
De vouchercode is slechts 1x inwisselbaar en is na ontvangst maximaal 3 maanden
geldig.
Maximaal 1 vouchercode per bestelling.
De vermelde prijzen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
Het aanbod kan niet tegen contanten ingewisseld worden.
Het aanbod is alleen geldig voor inwoners van Nederland.
Adressen zullen alleen gebruikt worden voor doeleinden van fonq.nl of Weight
Watchers
De meld een vriend(in) aan actie is enkel geldig wanneer jouw vriend (in) de Combi
Pas aanschaft op de cursus.
Op fonq.nl/weightwatchers staat uitgelegd hoe je de code kunt gebruiken. Heb je nog
vragen m.b.t. het shoptgegoed van fonq.nl kun je contact opnemen met fonq. Bel
030 - 247 50 15 (ma t/m vr: 9.00-22.00 zat, zo: 10.00-17.00) of e-mail naar
klantenservice@fonq.nl. Voor vragen mbt de Combi Pas van Weight Watchers kun je
contact opnemen via 0900-202 60 60 (tarief € 0,10 per min)

