VEELGESTELDE VRAGEN
Gamma bestaat 50 jaar! Om dit te vieren heeft Flexa 50 unieke kleuren geselecteerd die zullen
meedingen naar een exclusief kleurenpalet voor Gamma. Kies mee, selecteer jouw top 3 kleuren
en ontvang korting op Flexa Creations!
1. Waar en hoe kan ik de kleuren selecteren?
Ga naar flexa.nl/gamma50jaar. Selecteer jouw 3 favoriete kleuren en vul je naam en
emailadres in. Daarna ontvang je een bevestigingsmail met daarin de kortingscode op Flexa
Creations muurverf en lak.
2. Tot wanneer kan ik kleuren selecteren?
Je kunt van maandag 5 juli tot en met zondag 1 augustus 2021 jouw 3 favoriete kleuren
selecteren.
3. Kan ik meer dan 1 keer deelnemen om kleuren te selecteren?
Per emailadres kan er 1 keer worden deelgenomen.
4. Zijn de kleuren al verkrijgbaar bij GAMMA?
Het definitieve kleurpalet met 10 kleuren zal in het voorjaar van 2022 bij GAMMA worden
geïntroduceerd. Indien je geïnteresseerd bent in één van de 50 kleuren en deze wilt aankopen,
dan kun je deze bij één van de GAMMA bouwmarkten laten mengen in Flexa Creations
muurverf of lak. Je kunt dan de tijdelijke kleurnaam (bijv. Jaar 1, Jaar 15) als referentie
gebruiken bij de mengbalie.
5. Ik heb de bevestigingsmail met de kortingscode op Flexa Creations ontvangen. Wat zijn
de voorwaarden van de korting?
- Korting is geldig op Flexa Creations muurverf en lak (kant-en-klaar en mengverf)
- Flexa Creations kleurtesters uitgesloten
- Niet i.c.m. met andere kortingsacties op Flexa Creations
- Korting geldig van 5 juli t/m 5 september 2021
- Korting is geldig in één van de GAMMA bouwmarkten en op GAMMA.nl
6. Waarvoor wordt de informatie die ik heb ingevuld gebruikt?
Deze gegevens zijn belangrijk voor het versturen van de bevestigingsmail met de kortingscode
op Flexa Creations.
7. Waar kan ik terecht met vragen en/of opmerkingen over de actie? Er is mij iets niet
duidelijk.
Voor vragen, klachten en opmerkingen over deze actie kan tot en met 8 augustus 2021 een
email gestuurd worden naar flexa@consumercare.info.

