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*Je krijgt een willekeurige kleur (roze/lila - roze/blauw) haarborstel toegestuurd.

 

Gratis ionen haarborstel HT10* 
t.w.v. € 24,99 bij aankoop van een Beurer 
MP62 manicureset of BS69 cosmeticaspiegel

ionen
functie

LIMITEDEDITION

Zachte acryl borstelharen 
zorgen ervoor dat het 
haar soepel kan 
worden gekamd

Ionenfunctie zorgt voor een 
veerkrachtig en zijdeglanzend 
resultaat en voorkomt 
statisch geladen haar

MP62

BS69



Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Gekocht bij: Aankoopdatum:

M V
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-
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Hoe werkt de actie? 
Stuur de onderstaande benodigde documenten op in een gesloten 
en gefrankeerde envelop naar het hieronder vermelde adres of digitaal via 
info@multibrands.nl. Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen.

1. Antwoordstrook
2. Aankoopbewijs (kopie)
3. Originele streepjescode (geknipt uit de doos)
4.  Productreview, uw ervaring met het product, geplaatst op de website waar het product is aangekocht 
of via vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl (uitgeprint/printscreen) 

Multibrands Marketing & Sales BV 
o.v.v. Beurer HT10
Heereweg 337a
2161 BL Lisse

Actievoorwaarden
De actie is geldig op de MP62 manicure/pedicureset en de BS69 cosmeticaspiegel.
De actie is alleen geldig op de Beurer artikelen die zijn aangekocht via Multibrands erkende 
verkoopadressen op de Nederlandse markt. Prooducten aangekocht buiten Nederland of online 
aanbieders vanuit het buitenland vallen niet onder deze actie.
Alleen volledige en leesbare inzendingen, inclusief de uitgeknipte originele streepjescode uit de verpakking 
en (een kopie van) aankoopbewijs en ingezonden review worden in behandeling genomen.
Volledig ingevulde deelnameformulieren dienen uiterlijk 12 augustus 2019 in ons bezit te zijn. Zodra dit 
schrijven bij ons in het bezit is sturen wij de HT10 haarborstel (in willekeurige kleur) na 4 
weken/zichtperiode naar u toe. In het geval van fraude wordt het originele aankoopbedrag gevorderd. 
U mag maximaal één ‘antwoordcoupon’ per deelnemend product insturen.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Multibrands behoudt zich het recht de actie tussentijds te wijzigen.
Inzendingen worden eigendom van Multibrands. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met 
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Multibrands gebruikt de gegevens uitsluitend voor het verstrekken 
van informatie met betrekking tot nieuwe producten en/of acties.
Onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden van deelname uitgesloten.
Reclamatie is mogelijk tot 3 maanden na afloop van de actie.
Actieperiode: aankopen gedaan van 1 maart 2019 t/m 31 juli 2019, of zo lang voorraad strekt, op=op.

T.W.V. € 24,99
GRATIS HT10


