BISSELL®
CROSSWAVE
30 DAGEN
OP PROEF!

Stofzuigen, dweilen
en drogen

Tapijt, vloerkleden
en harde vloeren

Schoon en vuil
water gescheiden

RETOURREDEN:
HOE WERKT DE ACTIE?
Niet tevreden? Stuur hem dan binnen 30 dagen
retour en je ontvangt het aankoopbedrag terug.
HOE STUUR IK HET PRODUCT RETOUR?
Stuur de CrossWave in de originele doos inclusief
het aankoopbewijs (of een kopie hiervan) en dit
ingevulde formulier naar:
Multibrands Marketing & Sales BV o.v.v. BISSELL
Heereweg 337A - 2161 BL - Lisse, Nederland
Indien aan alle voorwaarden is voldaan ontvang je het aankoopbedrag binnen 4 weken
na ontvangst van het apparaat retour. Indien er vragen zijn over deze promotie kan je
contact opnemen via info@multibrands.nl.
ACTIEVOORWAARDEN

- De actie is van toepassing op de BISSELL producten:
CrossWave Advanced 2223N,
CrossWave Cordless Advanced 2588N
- De actie is alleen geldig op de BISSELL producten die zijn aangekocht via
- Retour sturen van producten is uitsluitend mogelijk binnen 30 dagen na de aankoopdatum zoals
vermeld op het aankoopbewijs.
- Het product dient in perfecte staat te zijn en dient in de originele doos te worden teruggestuurd.
- Alleen voldoende gefrankeerde retourzendingen voorzien van het aankoopbewijs (of een kopie
hiervan), ingevuld formulier en product in originele doos, welke binnen 30 dagen na aankoop
van het product zijn opgestuurd, worden in behandeling genomen.
- Verzendkosten worden niet vergoed.
- Het aankoopbedrag kan enkel via bankoverschrijving worden overgemaakt, maximale
uitbetaling 2223N - €299,99, 2588N - €439,99.
- Personeelsleden van verkooppunten zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
- Inzendingen worden eigendom van Multibrands. De gegevens worden verwerkt in
overeenstemming de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Multibrands gebruikt
de gegevens uitsluitend voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de aanvraag en
nieuwe producten en/of acties.
- Multibrands behoudt zich het recht aanvragen te weigeren wanneer deze niet voldoen aan de
actievoorwaarden, het product wordt retour gestuurd naar het op dit formulier vermelde adres.
- Multibrands is niet aansprakelijk voor vertraging of verhindering in de uitvoering van deze actie.
- Actieperiode: aankopen gedaan van 31-10 2020 t/m 31-12-2020
www.multibrands.nl
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