ACTIEVOORWAARDEN OUT GRATIS EXTRA ACCU 2021

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Stanley Black & Decker Netherlands BV en zijn
van toepassing op de actie: OUTDOOR GRATIS EXTRA ACCU.
Door deelname aan deze actie verklaart de consument zich akkoord met de
actievoorwaarden.
Voorwaarden voor deelname
1. Deze actie is enkel geldig bij aankoop van één van de deelnemende BLACK+DECKER
accutuinmachines bij een erkende dealer in Nederland (online of offline).
Amazon is geen officiële BLACK+DECKER Benelux dealer.
De deelnemende machines aan deze actie zijn:
REFERENTIE

EAN CODE

GRATIS ACCU

BCMW3318L2-QW

5035048723241

2x BL2018-XJ

BCMW33184L2-QW

5035048723272

2x BL4018-XJ

BCMW33185L2-QW

5035048732502

2x BL4018-XJ

BCMW3336L1-QW

5035048723319

BL20362-XJ

BCMW3336L2-QW

5035048723357

BL20362-XJ

CLM3820L1-QW

5035048463789

BL20362-XJ

CLM3825L2-QW

5035048715239

BL20362-XJ

CLMA4820L2-QW

5035048637272

BL20362-XJ

CLMA4825L2-QW

5035048715222

BL20362-XJ

STC1820CM-QW

5035048 459 027

BL2018-XJ

ST182320-QW

5035048 661 918

BL2018-XJ

STC1820PC-QW

5035048 639 801

BL2018-XJ

STC1840PC-QW

5035048 714 805

BL4018-XJ

STC1850EPC-QW

5035048 732 342

BL4018-XJ

BCSTA536L1-QW

5035048 726 860

BL20362-XJ

GTC1845L20-QW

5035048 554 128

BL2018-XJ

GTC18452PC-QW

5035048 639 924

BL2018-XJ

GTC18502PC-QW

5035048 639 955

BL2018-XJ

GTC18504PC-QW

5035048 639 986

BL4018-XJ

GTC18505PC-QW

5035048 732 410

BL4018-XJ

GTC1843L20-QW

5035048 470 633

BL2018-XJ

BCHTS3625L1-QW

5035048727980

BL20362-XJ

BCSS18D1-QW

5035048 737 224

BL2018-XJ

BCPC18D1-QW

5035048 737 460

BL2018-XJ

GWC1820PC-QW

5035048 640 029

BL2018-XJ

BCBLV3625L1-QW

5035048 727 935

BL20362-XJ

BCBL200L-QW

5035048710043

BL2018-XJ

BCBL200L50-QW

5035048732540

BL4018-XJ

GKC1820L20-QW

5035048 470 558

BL2018-XJ

GKC1825L20-QW

5035048 465 936

BL2018-XJ

GKC1825L50-QW

5035048 732 458

BL4018-XJ

GKC3630L25-QW

5035048 713 792

BL20362-XJ

GPC1820L20-QW

5035048 470 596

BL2018-XJ

GKC1000L-QW

5035048 238 875

BL2018-XJ

2. De aankoop moet plaatsvinden tijdens de actieperiode van 15 maart 2021 t.e.m.
15 juli 2021 (datum op het kassaticket geldt als bewijs).
3. Om deel te nemen aan de actie moet je een MyBLACK+DECKER account aanmaken
of inloggen op je bestaande account via www.blackanddecker.nl/nlnl/myblackanddecker. Klik op de actiebanner en kies de juiste actie op de
promotiepagina. Registreer je aangekochte product voor voor 31 juli 2021.
4. Er kan slechts éénmaal deelgenomen worden per kassaticket.
5. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
6. Het opgeven van een postbusadres is niet toegestaan.
7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde
gegevens. Aanvragen tot het verkrijgen van een extra accu kunnen niet verwerkt
worden wanneer de gevraagde informatie niet correct is of onvolledig is. Een scan of
kopie van het kassaticket en van de originele streepjescode van de verpakking van
de machine moeten worden opgeladen. Bij onduidelijkheden kunnen de originelen
opgevraagd worden.

8. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen
verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij
de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.
9. De deelnemer dient € 2,95 (bijdrage in verzend- en administratiekosten) te betalen
via de betaallink die hij/zij na registratiecontrole ontvangt alvorens de gratis extra
accu verzonden kan worden. De bijbetaling dient voor 31 augustus 2021 uitgevoerd
te worden. Laattijdige betalingen of deelnames zonder betaling zullen niet langer
recht hebben op een accu.
10. De extra accu wordt uiterlijk 6 weken na goedkeuring van de deelname verzonden
naar het opgegeven adres.
11. De extra accu wordt alleen naar een adres binnen Nederland verstuurd.
12. Aangetekende inzendingen kunnen niet worden geaccepteerd.
13. Stanley Black & Decker heeft het recht om zonder verdere correspondentie deze
actie aan te passen, te beperken, uit te breiden of anderszins te wijzigen, of om de
actie te herstructureren of geheel of gedeeltelijk in te trekken.
14. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen
kunt u melden via het volgende mailadres: blackanddecker@consumercare.info.

15. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Stanley Black & Decker

en de door haar ingeschakelde hulppersonen 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. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw
privacy vindt u op de website www.blackanddecker.eu onder Privacy.

