Actievoorwaarden € 35 cashback bij
koelkast inruilen
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Buram Electro B.V., importeur van Liebherr in Nederland.
Door deelname aan deze actie verklaart de consument zich akkoord met de actievoorwaarden.
Let op: deze actie is enkel geldig op de geselecteerde modelnummers.

Voorwaarden voor deelname
1. Deze actie is enkel geldig bij aankoop van één van de deelnemende modellen bij een erkende
Liebherr dealer in Nederland (online of offline) en uitsluitend op apparaten die zijn geïmporteerd
door Buram Electro B.V..
De deelnemende modellen aan deze actie zijn:
CBNes 5775-20
CBNes 5778-21
CBNsdb 5753-20
CBNsdc 5753-20
CBNsfc 522i-20
CNbdc 5733-20
CNsdb 5753-20
CNsdc 5223-20
CNsdc 5723-20
FNc 4675-20
FNc 5076-20
FNc 5277-20
GN 5275-21
GP 1496-20
RBa 4250-20
RBbsc 5250-20
Aankoop van een actiemodel geeft recht op een cashback van € 35, mits kan worden aangetoond dat
de oude koelkast of diepvriezer is ingeleverd voor recycling.

2. De aankoop moet plaatsvinden in de actieperiode van 1 mei tot en met 30 juni 2022. De
aankoopdatum op de aankoopfactuur geldt als bewijs.

3. Om deel te nemen aan de actie moet de deelnemer zich uiterlijk 31 juli registreren via het
actieformulier op www.liebherr-home.nl.

Inzendingen zonder geldig serienummer komen niet in aanmerking. In het geval dat het aangekochte
apparaat niet in de actieperiode geleverd kan worden, kan de deelnemer een aankondiging van
deelname doen. Zodra het apparaat geleverd is en het serienummer bekend, kan de deelname
worden voltooid.
Bij de aanmelding moet de deelnemer kunnen aantonen dat de oude koelkast of diepvriezer is
ingeleverd voor recycling door hiervan een afschrift of foto te uploaden.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens.
Aanvragen tot terugbetaling kunnen niet worden verwerkt wanneer de gevraagde informatie niet
correct of onvolledig is.

4. De terugbetaling wordt alleen uitgevoerd naar een rekeningnummer binnen Nederland.

5. De terugbetaling wordt uitgevoerd binnen 6 weken na online registratie.

6. In gevallen waarin voorwaarden niet voorzien, zal een bindend besluit worden genomen door
Buram Electro B.V.

7. Buram Electro B.V. behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen.
Op deze pagina zijn altijd de actuele actievoorwaarden te lezen.

8. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande
actievoorwaarden en met onze privacyverklaring.

