Actievoorwaarden CPT GRATIS MACHINE NLNL
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Stanley Black & Decker Netherlands BV en zijn
van toepassing op de actie: CPT 2de MACHINE.
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
machines in Nederland (online of offline).
De deelnemende machines aan deze actie zijn:
Art. Code
BDCDD12-QW
BDCDD12B-QW
BDCDD12KB-QW
BDCDC18-QW
BDCDC18B-QW
BDCDC18KB-QW
BDCDC18KST-QW
BDCDD186K-QW
BDCDD186KB-QW
ASD184K-QW
ASD184KB-QW
BL186K-QW
BL186K1B2-QW
BDCHD18K-QW
BDCHD18KB-QW
BDCHD18KST-QW
BCD003ME2K-QW
BL188K-QW
BL188K1B2-QW
BL188E2K-QW
BL186N-XJ
BDCH188N-XJ
BL188N-XJ
BDCIM18N-XJ
BDCJS18N-XJ
BDCJS18-QW
BDCCS18N-XJ
BDCCS18-QW
BDCR18N-XJ
BDCR18-QW
BDCDS18-QW
BDCROS18-QW

EAN
5035048631812
5035048631928
5035048631966
5035048645444
5035048645574
5035048645611
5035048655290
5035048641088
5035048641101
5035048465158
5035048465165
5035048650967
5035048663134
5035048641132
5035048641149
5035048641569
5035048709153
5035048653302
5035048663127
5035048713402
5035048650899
5035048562086
5035048653241
5035048560389
5035048630310
5035048630327
5035048562048
5035048562222
5035048561720
5035048562208
5035048655375
5035048664414

BCG720N-XJ
BCG720M1-QW
BDCSP18N-XJ
BEH710K-QS
BEH850K-QS
KR8542K-QS
KR911K-QS
KD860KA-QS
KD975KA-QS
KD990KA-QS
KD1250K-QS
KS801SEK-QS
KS901SEK-QS
BES610K-QS
CS1250L-QS
CS1550K-QS
KS880EC-QS
RS890K-QS
RS1050EK-QS
KA86-QS
KA88-QS
KA900E-QS
KA902EK-QS
KA274EKA-QS
KA330E-QS
KA450-QS
KA199-QS
KA191EK-QS
BEW200-QS
BEW200K-QS
KA280-QS
KA280K-QS
KA2500K-QS

5035048682616
5035048682630
5035048617588
5035048681343
5035048681404
5035048335505
5035048335529
5035048289044
5035048196830
5035048191446
5035048439944
5035048545898
5035048545935
5035048711590
5035048659182
5035048655092
5035048147955
5035048434666
5035048192603
5035048175163
5035048128718
5035048175187
5035048261095
5035048129814
5035048408964
5035048561010
5035048561379
5035048129845
5035048704165
5035048704189
5035048287842
5035048272008
5035048466018

KW1200EKA-QS
KW712KA-QS
BEG210-QS
KG1202-QS
KG1202K-QS
KG2000K-QS
RT650KA-QS
MT300KA-QS

5035048658291
5035048120330
5035048677384
5035048638033
5035048638071
5035048120521
5011402180745
5035048407769

MT280BA-QS
KX3300-QS
KX2001K-QS
ASI400-XJ
ASI300-QS
BDCINF18N-QS

5035048460061
5011402171712
5035048444016
5054905026011
5035048200056
5035048661628

2. Bij aankoop van één van bovenstaande machines heeft de deelnemer, indien hij
voldoet aan de actievoorwaarden, de mogelijkheid om één van volgende machines te
kiezen:
BDCSFS30-QW
KS501-QS
BEW230-QS
WM301-XJ
KX1650-QS
3. De aankoop moet plaatsvinden tijdens de actieperiode van 1 maart 2019 t.e.m.
30 april 2019 (datum op het kassaticket geldt als bewijs).
4. Om deel te nemen aan de actie moet de consument zichzelf en zijn aangekochte
machine registreren op www.bdpromotions.eu voor 15 mei 2019.
5. Er kan slechts éénmaal deelgenomen worden per kassaticket, per huishouden en per
IBAN-rekeningnummer.
6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere BLACK+DECKER acties.
7. Het opgeven van een postbusadres is niet toegestaan.
8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde
gegevens. Aanvragen tot het verkrijgen van een tweede machine 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.
9. 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.
10. De deelnemer dient € 2,95 (bijdrage in verzend- en administratiekosten) te betalen
via de betaallink die hij/zij na registratiecontrole ontvangt alvorens de 2de machine
verzonden kan worden. Deze betaling dient voor 15 juni 2019 voltooid te worden.
11. De 2de machine wordt uiterlijk 6 weken na goedkeuring van de deelname verzonden
naar het opgegeven adres.

12. De 2de machine wordt alleen naar een adres binnen Nederland verstuurd.
13. Aangetekende inzendingen kunnen niet worden geaccepteerd.
14. 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.
15. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen
kunt u melden via het volgende mailadres: blackanddecker@consumercare.info.
16. 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.

