Bij aankoop van een
Dremel gereedschap*
* M.u.v. artikelen op achterzijde couponleaflet

tot

€30

cashback of
GRATIS
accessoire
Actieperiode: 7 september 2020 t/m 10 januari 2021

Zo krijgt u tot € 30
cashback of een gratis
accessoire!

De onderstaande Dremel
gereedschappen zijn
uitgesloten van de actie

Stap 1: Ga met uw aankoopbewijs naar
dremelacties.be

Machinetype

Artikelnummer

EAN code

2000JA
2000KA
3000HA
3000KL
8050HA
SM20JA
SM20KC
4000LT

F0132000JA
F0132000KA
F0133000HA
F0133000KL
F0138050HA
F013SM20JA
F013SM20KC
F0134000LT

8710364037582
8710364046416
8710364080823
8710364067992
8710364080854
8710364060726
8710364067923
8710364077014

Stap 2: Vul de juiste promotiecode in:
dremelautumn2020
Stap 3: Vul uw gegevens in en upload uw
aankoopbewijs
Stap 4: U ontvangt uw refund bedrag binnen
4 weken. Uw gratis accessoire
ontvangt u binnen 6 weken.

Nog vragen?
Bel 0900 - 253 70 of mail naar boschpowertools@promocontact.eu

Actievoorwaarden
Deze actie is geldig van 7 september 2020 t/m 10 januari 2021.
Onvolledige, onjuiste of te late inzendingen na de uiterste datum van 10
januari 2021 worden niet gehonoreerd. U dient een e-mailadres in te geven
voor de afhandeling van de actie. Aanmeldingen per post worden niet
gehonoreerd. Om deel te nemen aan deze actie is het uploaden van een
aankoopbewijs verplicht. Per aankoop van 1 machine, kunt u 1 keer
deelnemen. U ontvangt uw refund bedrag uiterlijk 4 weken nadat Dremel uw
online registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd.
U ontvangt uw gratis accessoire uiterlijk 6 weken nadat Dremel uw online
registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd. Deze
actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van
Dremel. Dremel behoudt zich het recht om de actievoorwaarden tussentijds
te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Dremel is in geval van wijziging
of beëindiging in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding of
vervangende actie, in welke vorm dan ook.
Kijk voor alle actievoorwaarden en deelnemende gereedschappen op
dremelacties.be

