
Actievoorwaarden “Beeldformaat garantie”  
 
Algemene voorwaarden  

1. De TV kan alleen in goede en originele staat binnen 45 dagen omgeruild worden. De om te 
ruilen TV wordt compleet met oorspronkelijke verpakking, kabels en randapparatuur 
omgeruild. Er zijn geen gebruikssporen en defecten aan de orde. 

2. De omruilgarantie is alleen van toepassing op grond van de beeldschermgrootte.  
3. Omruilgarantie geldt voor alle TV formaten.  
4. Er mag maar eenmalig omgeruild worden naar een ander beeldformaat.  
5. Er kan omgeruild worden naar een grotere TV maat of een kleiner TV formaat.  
6. Prijsverschillen dienen te worden bijbetaald of worden terugbetaald. Het prijsverschil is op 

basis van de bon van de oude TV en de actuele prijs van de nieuwe TV.  
7. De terugbetaling wordt het bedrag retour gestort via de bank. Bij bedragen onder de 100,- 

wordt deze direct in de winkel afgewikkeld.  
8. Bij een omruiling aan huis zal bij een drempelbezorging de klant zelf moeten zorgdragen 

voor het klaarzetten van de op te halen TV. Deze moet in goede staat verkeren, en klaar 
staan inclusief verpakking, toebehoren en randapparatuur. Na een korte controle zal de 
bezorger de omruiling uitvoeren.  

9. Bij een omruiling aan huis waarbij er oorspronkelijk een installatie service pakket is gekocht, 
zal dezelfde installatie nogmaals plaatsvinden op de om te ruilen TV.  

10. Bij afname van een installatie service pakket op de 1e TV zal de om te ruilen TV kosteloos 
met hetzelfde installatiepakket uitgevoerd worden.  

11. Indien bij een omruiling de nieuwe TV niet op voorraad beschikbaar is, dan zal de ruiling 
later plaatsvinden zelfs als dit daarmee buiten de 45 dagen valt.  

12. Onder onvoorziene omstandigheden zal het omruilrecht vervallen uiterlijk na 90 dagen sinds 
aankoop van de 1e TV.  

13. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.  
14. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan BCC 

hoofdkantoor via e-mail adres actie@bcc.nl.  
15. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen 

zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.  

actie@bcc.nl

