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Hoe werkt de actie?
Stuur de onderstaande benodigde documenten binnen 30 dagen na 
aankoopdatum op in een gesloten en gefrankeerde envelop naar het 
hieronder vermelde adres of digitaal naar info@multibrands.nl. Alleen 
volledige inzendingen worden in behandeling genomen.

1. Antwoordstrook
2. Aankoopbewijs (kopie)
3. Originele streepjescode (uitgeknipt uit de doos)
4. Productreview, uw ervaring met het product (uitgeprint)

Multibrands Marketing & Sales BV o.v.v. BISSELL garantie 
Heereweg 337A - 2161 BL - Lisse, Nederland

Productreviews kunt u schrijven op de website waar het product is gekocht of via vergelijkingssites 
zoals kieskeurig.nl. Voor vragen over het plaatsen van de review: info@multibrands.nl.

Actievoorwaarden
 De actie is van toepassing op alle BISSELL apparaten met uitzondering van losse verkrijgbare  
 accessoires en schoonmaakmiddelen.
 De actie is alleen geldig op de BISSELL producten die zijn aangekocht via Multibrands erkende
 verkoopadressen op de Nederlandse markt. BISSELL producten aangekocht buiten Nederland of
 online aanbieders vanuit het buitenland vallen niet onder deze actie.
 Alleen volledige en leesbare inzendingen, inclusief originele streepjescode en (een kopie van) het  
 aankoopbewijs en ingezonden review worden in behandeling genomen.
 Volledig ingevulde deelnameformulieren dienen uiterlijk 30 dagen na aankoopdatum in ons bezit  
 te zijn. De actieperiode loopt van 25-02-2019 t/m 30-06-2019 (aankoopdatum).
 U ontvangt een bevestiging per e-mail van de verlengde garantie.
 U krijgt standaard 2 jaar fabrieksgarantie, d.m.v. deze actie ontvangt u 8 jaar extra garantie.
 Garantie geldt op onderdelen (m.u.v. de accu), arbeidsloon wordt in rekening gebracht tegen het  
 op dat moment geldende tarief.
 De garantie geldt alleen bij normaal huishoudelijk gebruik (geen professioneel gebruik).
 Normale slijtage valt niet onder de garantie.
 Bij een defect (ouder dan 2 jaar, buiten fabrieksgarantie) stuurt u het product op naar Zes Goes,  
 transportkosten zijn voor rekening consument. 
 Risico op transportbeschadiging zijn voor rekening consument.
 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.
 Multibrands behoudt zich het recht aanvragen te weigeren
 Multibrands behoudt zich het recht de actie per onmiddelijk te beëindigen.

2019BISSELLGAR


