
HOE ONTVANG JE DE TEFAL DT8135 
KLEDINGSTOMER TER WAARDE VAN €75,95?

Ga naar www.tefal.nl/promoties en vul het registratieformulier
in. Voor verwerking vragen we je een duidelijke foto te maken van
het aankoopbewijs. Knip de EAN code (streepjescode op de productverpak-
king) uit en maak hiervan ook een duidelijke foto samen met de verpakking. 
De uitgeknipte EAN code en de verpakking dienen beide op de foto te staan 
waarbij de EAN code goed leesbaar is. Onvolledige, onduidelijke en/of niet 
leesbare foto’s worden niet in behandeling genomen. Wij streven ernaar om 
de Tefal DT8135 kledingstomer t.w.v. € 75,95* incl. BTW binnen 4 weken op te 
sturen.

www.tefal.nl/promoties

ACTIEVOORWAARDEN:
• Deze actie geldt uitsluitend voor de deelnemende actiemodellen: GV9560 - GV9562 - GV9565 - GV9566 -  
   GV9580 - GV9581 - SV8010 - SV8030 - SV8054 - SV8055 - SV8062, aangeschaft tijdens de actieperiode 22  
   februari 2021 t/m 28 maart 2021
• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
• Voor verwerking vragen we je een duidelijke foto te maken van het aankoopbewijs. Knip de EAN code
   (streepjescode op de verpakking) uit en maak hiervan ook een duidelijke foto samen met de verpakking. De
   uitgeknipte EAN code en de verpakking dienen beide op de foto te staan waarbij de EAN code goed leesbaar
   is. Onvolledige, onduidelijke en/of niet leesbare foto’s worden niet in behandeling genomen. 
• We adviseren je het originele aankoopbewijs te bewaren.
• Uiterlijk 14 dagen na afloop van de actieperiode moeten wij bovenstaande gegevens in ons bezit hebben, bij   
   deze actie is dat uiterlijk 11 april 2021.
• Wij streven er naar het gratis product binnen 4 weken op te sturen.
• Tefal behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.
• Tefal aanvaardt slechts 1 deelname per aangekocht actieproduct. Voor elk aangekocht actieproduct is een  
    individuele registratie nodig.
• Deze actie is enkel geldig voor aankopen in Nederland.
• Tefal is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops
    van aangesloten dealers. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat   
    geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaars vanuit  
    Tefal van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan de  
    actie.
• Producten die in het kader van retournering zijn teruggestuurd of door de dealer uit coulance zijn
   teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft u uw aanvraag echter al
   ingediend, dan dient u ook het gratis product te retourneren.
• Tefal behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te
   onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als
   misbruik wordt vermoed.
• Voor de uitvoering van deze actie maakt Tefal gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf  
   is met inachtneming van de privacy-wetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te
   verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken,
   dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.
• Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en
   verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt
   strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.


