AANVULLENDE ACTIEVOORWAARDEN
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Remington Cashback Promotie (hierna:
“actie”) die georganiseerd wordt door Spectrum Brands Benelux BV (hierna: “SPB”).
2. Op de actie zijn naast deze Aanvullende Actievoorwaarden ook de Gebruiksvoorwaarden
van SPB van toepassing zoals vermeld op: http://nl.remingtoneurope.com/conditions.html. Bij afwijkingen tussen de Gebruiksvoorwaarden en de
Aanvullende Voorwaarden geldt hetgeen in de Aanvullende Voorwaarden is opgenomen.
3. Deze actie geldt alleen voor aankopen die zijn gedaan in Nederland gedurende de periode
29 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019 (hierna: “actieperiode”).
4. De actie geldt alleen voor de Remington actieproducten die in Nederland is aangekocht en
geleverd.

5. Remington actieproducten:
Actieproducten voor haar:
Stijltangen / stijlborstel
S8598 / S8540 / CB7480

Cashback
€
10

Haardrogers
D7777 / D7779
AC8820 / AC8002

€
€

30
10

Krultangen / krulborstel
CI8019
CB8338 / CI83V6 / CI5318 / CB7A138

€
€

20
10

Heteluchtborstels
AS8810 / AS7051 / AS1220

€

10

Ontharing
IPL6500 / IPL6780 / IPL6750

€

50

Actieproducten voor hem:
Baardtrimmers
MB050 / MB070 / MB6850

Cashback
€
10

Tondeuses
HC7130 / HC7150
HC7170

€
€

10
20

Scheerapparaten
XR1530 / PR1350
XR1550 / XR1570 / F9200

€
€

10
20

6. Aanvragen die na 20 januari 2019 binnen komen, worden niet in behandeling genomen. In
geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt SPB zich uitdrukkelijk het recht voor de
betrokken deelnemer uit te sluiten.
7. SPB is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
8. Deze actie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar die in Nederland woonachtig zijn.
Deelname aan deze actie is voorbehouden aan consumenten.
9. SPB streeft ernaar de cashback binnen 8 weken na het indienen van een volledige en geldige
registratie over te maken op je bankrekening.
10. SPB is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen in de winkels.
11. SPB behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te
wijzigen.
12. SPB is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie en/of de
Aanvullende Actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen, dan wel zonder opgave
van reden deze actie te staken, zonder dat SPB daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade gehouden is jegens de deelnemer.
13. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Deelnemen
1. Ga naar www.Remington.nl, klik op de promotiebanner en vul het online aanmeldformulier
compleet in en upload de aankoopbon.
2. Registraties dienen uiterlijk op 20 januari 2019 ingezonden te worden.
3. Als je vragen en opmerkingen hebt over je deelname aan deze actie, kun je tot en met
31 maart 2019 contact met ons opnemen per e-mail via remington@consumercare.info.
4. Door deelname aan de promotie ben je akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en deze
Aanvullende Actievoorwaarden van SPB zoals vermeld op www.Remington.nl.
5. Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

