GRATIS
PROCORE18V
4,0 AH-ACCU
Bij aankoop van Bosch Professional 18V-accugereedschap
met een waarde van minimaal € 165,00 (excl. btw).
Actiecode: BL2020PROCORE
It’s in your hands. Bosch Professional.

Om deel te nemen aan deze actie is het uploaden van een foto of scan van het aankoopbewijs met aankoopdatum tussen 1 mei en 31 augustus 2020 verplicht.
Aanmeldingen na 7 september 2020 kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Bekijk de actievoorwaarden op boschproacties.be of boschproacties.nl.
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Voorwaarden

▶ Bij aankoop van een Bosch Professional 18V-accugereedschap met een besteding vanaf € 165,(excl. btw) ontvangt u een Bosch Professional ProCORE18V 4,0 Ah-accu (t.w.v. € 99,95 (excl. btw)).
▶ Om deel te nemen aan deze actie is het uploaden van een foto of scan van het aankoopbewijs
met aankoopdatum tussen 1 mei en 31 augustus 2020 verplicht.
▶ Aanmeldingen na 7 september 2020 worden niet meer in behandeling genomen.
▶ Deze actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties van Bosch.
▶ Deze actie is uitsluitend geldig op aankopen bij de (online) vakhandel.
▶ Per adres kan 1 keer deelgenomen worden aan de actie.
▶ Er worden maximaal 2 gratis accu’s per deelnemer verstrekt.
▶ Om mee te doen aan deze actie, ga naar boschproacties.nl of boschproacties.be
en vul de actiecode BL2020PROCORE in.
▶ Nadat Bosch de online registratie met kopie van het aankoopbewijs heeft ontvangen en heeft
goedgekeurd, duurt de levering van het product ongeveer 6 weken. Indien de aanvraag niet
voldoet aan de voorwaarden ontvangt de deelnemer een e-mail van Bosch. De deelnemer is
verantwoordelijk voor het herzien en aanpassen van de aanmelding.
▶ Het betreft geen spaarcampagne. De gereedschappen waarvoor online een aankoopbewijs
wordt ingediend, dienen allen op dezelfde datum te zijn aangekocht.
▶ Het omruilen van het cadeau is niet mogelijk, Bosch neemt geen retouren aan.
▶ De actie is uitsluitend bedoeld voor gebruikers. Personeel van Bosch en Bosch-dealers
zijn uitgesloten van deelname.
▶ Bij de online aanvraag zijn de volgende gegevens verplicht:
- Aankoopbewijs (met daarop modelnummer, naam- en adresgegevens van de aanvrager
en naam- en adresgegevens van de Bosch dealer).
- Persoonlijke gegevens van de aanvrager (deze moeten identiek zijn aan die op de aankoopnota).
▶ NB: Pak- of verzendbonnen, orderbevestigingen of bankafschriften worden niet geaccepteerd.
▶ Deze actie is alleen geldig voor aankopen gedaan in de Benelux.
▶ De waarde van het cadeau wordt niet in contanten uitgekeerd.
▶ Zie voor alle voorwaarden boschproacties.nl of boschproacties.be.
▶ Bosch behoudt zich het recht voor om een alternatief product op te sturen, indien de accu
niet meer beschikbaar is.
▶ Vragen en opmerkingen aangaande deze actie kunt u melden via onderstaand telefoonnummer
of e-mailadres:
- Tel Nederland: +31 85 086 19 33
- Tel België: +32 78 48 05 89
- E-mail: boschprofessional@promocontact.eu
▶ Klachten dienen binnen 3 maanden na uw registratie kenbaar te worden gemaakt
via het vermelde telefoonnummer of e-mailadres.

www.boschproacties.nl of www.boschproacties.be

