AEG FX9 ULTIMATE 30 DAGEN
OP PROEF: ACTIEVOORWAARDEN
Deze actie wordt georganiseerd door Electrolux Home Products B.V., hierna AEG genoemd.
Electrolux Home Products B.V. zit gevestigd in Nederland en België:
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Nederland

Rakestraat 40
1130 Brussel
België

•	Bent u toch niet tevreden met uw aangekochte AEG FX9
stofzuiger? Dan stuurt u het product terug binnen de 30 dagen
na aankoopdatum en wij vergoeden u de aankoopprijs.
•	Deze actie geldt enkel voor aankopen door consumenten
gedaan in Nederland en België van 8 oktober 2018 t/m
30 juni 2019.
•	Deze actie geldt alleen op de FX9-1-4ST, FX9-1-4IG, FX9-1-IBM,
FX9-1-MBM, FX9-1-ANIM, FX9-1-ALRG.
•	De actie is toegankelijk voor elke persoon die in Nederland
& België gedomicilieerd is ongeacht zijn of haar leeftijd. Indien
de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij de toestemming
hebben gekregen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger
om mee te kunnen doen aan de actie.
•	De deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke
aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud of
beperking en van elke beslissing die AEG ter zake kan nemen.
Bij overtreding van één van de in dit reglement vermelde
bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging
tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de
betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

•	AEG accepteert uitsluitend voldoende gefrankeerde retour
zendingen.
•	Aankopen die in Nederland hebben plaatsgevonden moeten
naar Nederland teruggestuurd worden. Aankopen die in België
hebben plaatsgevonden moeten naar België teruggestuurd
worden.
•	Het onbeschadigde complete product moet in de originele
verpakking zijn, inclusief alle accessoires en moet voorzien zijn
van de factuur. AEG vergoedt geen verzendkosten.

	AEG accepteert uitsluitend retourzendingen
voor aankopen in Nederland en België
voorzien van originele factuur. Verzendkosten
gedragen door handelingsbedrijf worden
in mindering gebracht op het refund bedrag.
•	Het product dient in goede staat te zijn
en in de originele verpakking te worden
teruggestuurd.
•	Het refundbedrag kan alleen per
bankoverschrijving aan u worden
overgemaakt.

•	Terugsturen van producten is uitsluitend mogelijk binnen 30
dagen na de aankoopdatum van het product zoals vermeld op
het aankoopbewijs. Enkel stofzuigers die binnen de 30 dagen
na aankoopdatum zijn ingestuurd worden terugbetaald
(poststempel geldt als bewijs).
•	Deze aanbieding is niet combineerbaar met andere acties
en/of aanbiedingen AEG.

30 dagen
op proef!

De nieuwe AEG FX9 Ultimate.
Passend bij het leven van nu.
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•	Om het refund bedrag retour te ontvangen via bank, moet de
deelnemer volgende stappen volgen:
1.	Koop een deelnemend toestel en upload uw factuur op
aegl.nl / aeg.be.
2.	Registreer uw aanvraag. Voor Nederland ontvangt u
per e-mail een retouretiket.
3.	Stuur uw toestel terug naar:
		 AEG 30 dagen op proef c/o Address System
		 Klein Boom 5
		 2580 Putte
		België
		(Zelfde retouradres voor Nederland en België)

zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval
van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis buiten de wil
om van AEG, bepaalde modaliteiten van deze actie en dus ook
van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel
de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet
dan wel geannuleerd.
•	AEG en elke eventuele andere tussenkomende persoon of
vennootschap kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden
voor enige schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect.
Aldus sluit AEG onder andere haar aansprakelijkheid uit voor
fouten in verband met de (tele)communicatie, voor drukfouten
en voor enige aanvullende uitgave die de deelnemers eventueel
dienen te maken in verband met de deelname aan de actie.

•	De deelnemer ontvangt binnen 4 weken, na goedkeuring van de
aanvraag, het refund bedrag op zijn rekening. Maximaal 1 toestel
terugbetaald per persoon, gezin, adres en/of rekeningnummer.
De volgende inzendingen worden niet in behandeling genomen:
- Inzendingen zonder volledig ingevuld deelnameformulier
- Inzendingen na 30 juni 2019
-	Onvolledige facturen (de 4 hoeken van de originele factuur
moeten duidelijk zichtbaar zijn)
•	Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig
wordt verklaard of vernietigd, zullen de overige bepalingen van
dit reglement onverminderd van kracht blijven. Met deze
actievoorwaarden komen alle voorgaande versies te vervallen.
•	
Retourneren/ruilen
De koper heeft niet het recht de extra ontvangen accessoires
te ruilen. Wanneer u het product ruilt of gebruik maakt van uw
retour- of bezwaarrecht, dient het toestel inclusief alle accessoires
en in originele verpakking te worden geretourneerd.
•	
Uitsluiting
Dealers en medewerkers van AEG en hun familieleden alsook
medewerkers van het handelingsbedrijf, zijn uitgesloten van
deelname aan deze actie. Het is winkeliers en distributeurs niet
toegestaan namens hun klanten deel te nemen.
•	AEG en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap
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op proef!

De nieuwe AEG FX9 Ultimate.
Passend bij het leven van nu.

